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In cursul zilei de luni, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer, împreună cu tovarășii Manea Mănescu și 

Dumitru Popescu au făcut o vizită de lucru în județul Argeș. Vizita a prilejuit întâlniri cu oamenii muncii din industrie și agri
cultură. cu cadre de conducere din economie, cu activiști de partid și de stat. Prezența conducătorilor de partid și de stat pe me
leagurile argeșene a fost salutată cu căldură și entuziasm de zeci și zeci de mii de cetățeni, care și-au manifestat, și cu acest prilej, 
încrederea și atașamentul deplin față de politica marxist-leninistă a partidului nostru, hotărîrea de a nu precupeți nici un efort pen
tru înfăptuirea ei. Oamenii muncii argeșeni au reafirmat entuziasmul cu care întîmpină Congresul al X-lea al partidului, eveni
ment de seamă în viața partidului și statului nostru, a hotărîrii maselor largi de a îndeplini marile sarcini pe care partidul Ie pune 
în fața celor ce muncesc. Vizita în județul Argeș se adaugă șirului de puternice manifestări a unității întregului nostru popor în 
jurul Partidului Comunist Român, a Comitetului său Central în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. 9

Argeșul sub semnul 
profundelor transformări socialiste

Au trecut numai cîteva zile... 
încă nu s-a stins în suflete e- 
ooul manifestațiilor entuziaste 
cu care cetățenii județelor Cluj, 
Maramureș, Satu Mare, Bihor 
șl Arad l-au primit pe condu
cătorul partidului și statului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Sint încă vii în a- 
mintirca tuturor gesturile încăr
cate de emoție, marea de u- 
rale oe-1 însoțeau dc-a lungul 
întregului traseu pe secretarul 
general al Coriiitetuluj Central 
al partidului. Și iată, conducă
torii partidului și ștdtului nos
tru s-au intîlnit din nou cu ce
tățenii într-o vizită intrată în 
tradiția vieții publice din Ro
mânia.

De astă dată, onoarea de a fi 
gazde le-a revenit cetățenilor 
județului Argeș.

Pe apa Argeșului, jn locurile 
din preajma ei s-ar putea spu
ne că istoria este o realitate 
palpabilă. Pe aceste locuri s-au 
purtat glorioase lupte pentru ne- 
atîrnare și s-au înfiripat nemu
ritoare fapte de cultură menite 
să ducă la luminarea celor 
mulți. Argeșul zilelor noastre 
continuă ^ă sporească acest te
zaur prin munca harnicilor lo
cuitor: ai acestor meleaguri ce 
scriu file memorabile in istoria 
contemporană a României.

Să începem cu industria. Da
că in urmă cu un sfert de veac 
geografia economică a acestei 
zone consemna existența numai 
a cîtorva mine rudimentare de 
cărbuni, a Fabricii „Textila" — 
Găvana și a cîtorva ateliere, 
astăzi chiar și o sumară pre
zentare a noilor unități ale in
dustriei noastre socialiste ar o-

cupa un spațiu impresionant. 
Materializare a politicii de dez
voltare armonioasă a întregu
lui teritoriu al patriei, marile 
combinate industriale construite 
sau în curs de construcție au 
dat o nouă înfățișare orașelor 
și satelor argeșene. Politica 
partidului de industrializare so
cialistă își găsește aici o expre
sie din cele mai grăitoare, a 
metamorfozat radical viața a- 
ceslor meleaguri minunate, pu- 
nînd în valoare avuțiile și e- 
nergia nesecată a oamenilor săi.

In Argeș a răsărit o impre
sionantă pădure de sonde, care 
avea să transforme aceste lo
curi într-o nouă zonă petrolie
ră a țării. Aici s-a înălțat una 
din cole, mai mari și mai 
moderne hidrocentrale, care îm
preună cu alte șase uzine for
mează o puternică bază ener
getică a țării. De aici a por
nit la drum, in august 1968. 
primul autoturism românesc și 
tot aici, acum. în aceste zile, 
harnicii constructori ridică noi 
citadele ale industriei noastre 
chimice.

Numai în ultimii trei ani, 
producția chimică a crescut 
de aproape trei ori față de anul 
1965, cea de energic electrică o 
dată și jumătate, iar industria 
constructoare de mașini cu 76 
la sută. In 1968, întreprinderile 
industriale din județ au reali
zat o producție globală de 5,2 
miliarde lei, de 12 ori mai ma
re dccît aceea a anului 1950. 
Aici, în județul Argeș se află 
industria de autoturisme româ
nești. Tot aici se realizează 87 
la sută din producția de ta- 
nanți, aproape 40 la sută din

aceea de negru de fum și peste 
o cincime din producția de plăci 
fibrolemnoase. Este deajuns să 
amintim Rafinăria din Pitești, 
Fabrica de motoare electrice, 
•Fabrica de stofe „Argeșana", o 
fabrică de bere, una de prepa
rate din carne, și înțelegem 
amploarea procesului de indus
trializare socialistă pe plaiurile 
argeșene.

Graiul cifrelor se arată la fel 
de edificator1 și atunci cînd ne 
referim la agricultura județu
lui Argeș, Aici își desfășoară 
activitatea 6 întreprinderi agri
cole de stat, 5 întreprinderi de 
mecanizare a agriculturii și 123 
de cooperative agricole do pro
ducție. In clipa de față, pe o- 
goarele argeșene lucrează a- 
proape 2 000 de tractoare, a- 
proape 900 de combine și peste 
1 100 de semănători mecanico. 
Avuția obștească a cooperative
lor a crescut, față de 1905, cu 
30 la sută.

Sutele de .școli noi, un insti
tut de învățămînt superior, că
minele culturale, bibliotecile 
constituie o bază materială deo
sebit de puternică a vieții spi
rituale in plină efervescență pe 
meleagurile Argeșului, realități 
ale acestui proces de intensă 
evoluție pe toate planurile cu 
care cetățenii județului se mîn- 
dresc pe bună dreptate.

Intr-o astfel de atmosferă de 
bilanț 
re, 
le L 
de-al X-lea Congres al partidu
lui și pentru a XXV-a aniver
sare a eliberării patriei, i-au 
întâmpinat argeșenii pe condu
cătorii partidului și statului nos
tru, care au vizitat ieri județul.

al 
prilejuită 
pregătiri

muncii 
do 
pentru

creatoa- 
intense- 

cel

Soare pe plaiuri soare în priviri
fncă de la primire s-au vă

dit din plin atmosfera sărbăto
rească, entuziasmul, însuflețirea 
cu care populația județului a 
întîmpir.at vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a celorlalți 
conducători de partid și de stat. 
Mii de oameni s-au adunat la 
ora dimineții în satul Glimbo- 
cata, al comunei Leordeni. 
punctul de intrare în județ. Pe 
chipurile tuturor se citește bu
curia de a primi vizita condu
cătorilor partidului și statului. 
Se aud urări de bun venit, se 
aclamă in cinstea Partidului 
Comunist Român, a politicii 
sale înțelepte. „P.C.K.P.C.R.". 
„Ceaușescu-P.C.R.", ..Ceaușescu, 
Ceaușescu" — scandează cei de 
față, virstnici și -tineri, femei 
și bărbați. In ochii tuturor lu- 
ceșif emoția, toate privirile se 
îndreaptă spre oaspeți. Sini mo
mente de mare entuziasm.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Manea 
Mănescu, Dumitru Popescu sint 
întâmpinați de Gheorghe Năsta- 
se, prim-secretar a] Comitetului 
județean de partid, președintele 
Consiliului popular județean, de 
conducători ai organelor locale 
de partid și de stat.

Primul secretar al Comitetu
lui județean de partid dă glas 
„sentimentelor de aleasă prețui
re. dragoste și stimă cu care 
locuitorii județului Argeș în- 
tîmpinâ astăzi pe oaspeții lor". 
Ei se referă apoi la realizările 
obținute în însuflețită întrecere 
socialistă în cinstea Congresu
lui al X-lea al partidului și a 
celei de-a 25-a aniversări a eli
berării patriei, in industrie și 
agricultură. în dezvoltarea so- 
cial-culturală, subliniind că vi
zita de lucru a conducătorilor 
de partid șl de stat va consti
tui pentru toți oamenii muncii 
din județ un prilej de a slrin-

gc și mai mult rîndurile în ju
rul partidului, de a-și exprima 
hotărîrea lor nestrămutată de a 
contribui cu și mai mult suc
ces la înfăptuirea politicii inter
ne și internal ion- le a partidu
lui.

Tn aplauzele și uralelc entu
ziaste ale celor 
tovarășul Nicolae 
adresează tuturor 
lor județului un 
lut în numele C.C.

^al guvernului și al 
de Stat și le urează noi suc
cese în munca de ridicare a a- 
cestui județ pe noi trepte ale 
progresului și civilizației.

Cuvintele secretarului general 
al C.C. al P.C.R. sint subliniate 
cu puternice aplauze și ovații. 
Răsună urale pentru partid, 
pentru Comitetul Contrai, pen
tru conducătorul său iubit, to
varășul Nicolae Ceaușescu. In 
văzduhul limpede al dimineții 
se aud vocile celor care into
nează un imn de slavă parti
dului. Sint corurile reunite ale 
unor cămine culturale. Se scan
dează din nou in cinstea parti
dului, a conducătorilor săi.

Coloana do mașini. însoțita 
do douăsprezece autoturisme 
„Dacia", recent ieșite de pe 
banda do montaj, se îndreaptă 
apoi spre Topoloveni — unul 
din cele mai tinere orașe alo 
județului. Localitatea își intim- 
pină oaspetele în haine sărbă
torești. Peste tot sint prezente 
semne ale hărniciei și price
perii oamenilor de pe aceste 
locuri. Locuitorii săi, adunați 
în centrul orașului, fac oaspe
ților o entuziastă primire. A- 
propierea coloanei oficiale de
clanșează un torent de urale. 
Se aud ovații, urări „Bine ați 
venit la noi, tovarăși". Se 
scandează i „P.C.R.—Ceaușescu".

Se face un scurt popas. Prl-

prezenț i 
Ceaușescu, 

locuitori- 
cald sa- 
al P.C.R.. 

Consiliului

mărul orașului, Ion Radu, 
dresează oaspeților un cald 
vînt de bun venit. Un grup de 
tinere oferă buchete mari de 
flori. Tovarășul Nicolae Ceau.șes- 
cu mulțumește in cîteva cuvin
te pentru frumoasa primire. Din 
nou, valuri de urale salută pre
zența oaspeților iubiți. Condu
cătorii de partid și de stat, răs
pund aclamațiilor.

Se \ izitează o expoziție in- 
fățișind simbolic preocupările 
locuitorilor acestui tînăr oraș. 
Se văd aici costume populare, 
cusături de gherghef, covoare 
din lină, obiecte din ceramică, 
produse tradiționale de artiza- 
zat lucrate și azi cu măiestrie 
moștenită din străbuni de har-

a- 
cu-

Orașul de pe malurile Arge
șului trăiește o zi de sărbătoare. 
Mii și mii de cetățeni, femei, 
bărbați, copii s-au pregătit să-i 
întjmpine pe oaspeți. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, și cei
lalți conducători de partid 
și de stat sint salutați 
la sosire de Alexandru Popes
cu, prim-secretar al Comitetu
lui municipal Pitești al P.C.R , 
primarul municipiului, caro, în 
numele celor peste 100 000 de 
locuitori ai orașului le urează 
un călduros „bine ați venit". 
Se aud uralele celor ce se află 
de față, se scandează numele se
cretarului general al Comitetu
lui Central al partidului. La lo

nicii lucrători ai cooperativei 
din localitate, care valorifică și 
perpetuează neasemuitele tradi
ții ale artei populare; adăugîn- 
du-i noi creații care întregesc 
șl se încadrează organic și ar
monios în tumultuosul proces al 
industrializării. O a doua parte 
a expoziției oglindește munca 
neobosită a cooperatorilor agri
coli din Topoloveni, strădaniile 
lor de a smulge pămîntului roa
de cit mai bogate.

Este un prim contact cu ac
tivitatea oamenilor muncii de 
pe ogoarele județului. Următo
rul are Ioc în mijlocul coope
ratorilor de la Văleni-podgoria.

Locuitorii acestei comune au 
ținut și ei să-i întîmpine sărbăto
rește pe oaspeți. Ei își manifes- •,< 
tă acuih adeziunea deplină, u- i 
nanimă față de politica internă 
și externă a Partidului. Comu
nist Român. Mulțimea aflată 
în fața sediului cooperativei a- 
plaudă entuziast. Zeci de mîini 
întind buchete de flori, mamele 
își înalță copiii spre conducăto
rul partidului, ca simbol al 
veșnicei continuități a acestui •• 
popor. Tovarășul 
Ceaușescu răspunde cu căldură 
acestei manifestări, îi îmbrăți
șează pe cei mai tineri repre
zentanți ai noilor generații, vi
itorul patriei. Răsună urale dc 
bun venit. Sînt de față Nicolae 
Giosan, președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii, și Gh. 
Petrescu, prim-vicepreședinte al 
U.N.C.A.P. Oaspeții sînt invitați 
în sediul cooperativei. Președin
tele ei, Gheorghe Neacșu, infor
mează pe secretarul general al 
partidului despre succesele ob
ținute de cooperatori, despre 
planurile pe care și le-au făcut 
pentru viitorii ani.

Cooperativa, arată el, a fost 
înființată în anul 1950. In cli
pa de față, averea obștească se 
ridică la 5 300 000 lei. S-au ob
ținut serioase realizări mai cu 
seamă în domeniul viticulturii 
și pomieulturii. întreaga pro
ducție, subliniază președintele 
cooperativei, este valorificată pe 
bază de contract.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Ion Gheorghe Maurer cer re
lații amănunțite cu privire la 
modul cum sînt folosite bra
țele de muncă, la gradul de 
mecanizare a lucrărilor și la 
extinderea suprafețelor irigate. 
Se remarcă și se apreciază po
zitiv faptul că realizările co
operatorilor în unele Sectoare 
sînt egale cu cele ale lucrăto
rilor din întreprinderile agricole 
de stat învecinate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează dc metodele de 
lucru ale Consiliului de condu
cere al cooperativei, arătînd că 
o chezășie a bunului mers al 
muncii este conlucrarea, dezba
terea în comun a tuturor pro
blemelor pe care activitatea

Nicolae

a Piteștilor
cui primirii, mîndrla cetățenilor 
Piteștiului : autoturisme „Dacia- 
1 100". In fața fiecăruia copii 
în costume naționale oferă bu
chete de flori oaspeților dragi 
care îi îmbrățișează. Primarul 
orașului prezintă apoi o expo
ziție improvizată ce își proou- 
ne să prezinte succint realiză
rile industriei piteștene. In prim 
plan, darul pe care colectivul 
uzinei do autoturisme îl face in 
aceste zile color două mari săr
bători, cel de-al X-lea Congres 
al partidului și a XXV-a ani
versare a eliberării patriei de 
sub jugul fascist : autoturismul 
cu numărul 10 000. Tovarășii 
Nicolao Ceaușescu și Ion Ghcor-

concretă de fiecare zi le ridică.
Cooperatorii din Văleni-podgo- “ 

ria sînt felicitați pentru fru
moasele rezultate obținute, pen- £| 
tru hărnicia lor și le urează " 
noi succese.

La ieșirea din sediu asistăm 
la o nouă și emoționantă ma
nifestație. încă o dată, brațele _ 
oaspețilo)- sint încărcate de flori. V 
„Să ne trăiți ani mulți, tova
răși", „Trăiască cel mai iubit a 
fiu al poporului român, tovară- ", 
șui Nkxilae Ceaușescu" 

-aude din mulțime.
Nu departe de comuna Vă- 

■leni se află stațiunea experi- 
mentală hortiviticolă din Ștefă- 
neșți. Și aici, ca de altfel pe 
întreg traseul, locuitorii comu
nei'au ieșit cu mic, cu mare să 
salute trecerea conducători
lor de partid. Steaguri trico
lore și roșii flutură în vînt. O 
mare de urale întîmpină pe 
conducătorii iubiți. Mai depar
te, întîlnim o vie nesfîrșită, 
plantată pe dealuri odinioară 
sterpe. Mai mult de 5 000 de 
hectare au fost înnobilate prin 
strădaniile lucrătorilor din a- 
ceastă stațiune. Podgoria și-a 
cîștigat în scurt timp un renu
me de care, cei ce muncesc aici, 
sînt. pe bună dreptate, mîndri.

Coloana sc oprește. Oaspeții iraorainare a urgamzaviei ju- 
au prilejul să admire, de aici, O dețene Hunedoara a Partidu- 
o dată cu dealurile care așteaptă ■ ■ ~ -
momentul solemn al culesului 
viilor, panorama Piteștiului in
dustrial. In depărtare străluceș
te flacăra veșnică de la Corn- Starului general 
binatul petrochimic. nostru, tovari

Se vizitează Podgoria. Direc- Ceaușescu.
torul stațiunii, Constantin Bu- ^impresiile puternice ale acelor 
dan, informează că anul trecut zile de neuitat petrecute cu 
s-au obținut aici 7 000 de kilo- citva timp în urmă cu prilejul 
grame de struguri la hectar. 9 vizitelor în acest județ.
Cercetătorii stațiunii au ajuns Sînt deosebit de satisfăcut

se

Duminică 20 iulie au conti
nuat să .se desfășoare conferin
țe extraordinare ale organiza
țiilor județene do partid, con
sacrate dezbaterii Tezelor Co
mitetului Central și proiectului 
de Directive pentru Congresul 
al X-lca.

La lucrările Conferințelor ex
traordinare ale organizațiilor ju
dețene ale partidului au parti
cipat, luind cuvîntul în înche
ierea dezbaterilor. tovarășii 
Gheorghe Apostol, la conferința 
organizației județene Bacău ; 
Chivu Stoica — Dolj ; Paul Ni- 
culescu-Mizil — Timiș ; Ilie 
Verdeț — Mehedinți ; Maxim 
Bcrghianu — Sibiu ; Florian 
Dănălache — Buzău ; Constan
tin Drăgan — Gorj ; Petre Lupu
— Neamț : Gheorghe Stoica — 
Ilfov ; Vasile Vilcu — Ialomița : 
Ștefan Voitec — Brăila ; Iosif 
Banc — Vrancca: Petre Blajo- 
vici — Vaslui : Mihai Gere — 
Bihor; Mihai 
vița : Vasile 
Mare.

Trăsătura 
conferințelor 
dețene de partid a constituit-o 
aprobarea unanimă a documen
telor pregătitoare ale Congre
sului al X-lea al P.C.R.. a în
tregii politici interne și exter
ne marxist-leniniste a partidu
lui, ilustrare a coeziunii do’ne
zdruncinat a comuniștilor. a 
întregului popor în jurul Comi
tetului Central al partidului, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Conferințele organizațiilor ju
dețene de partid au adoptat ho- 
tărîri 
muncii de partid, a întregii ac
tivități economice și sociale pe 
plan local, au ales delegații la 

-Congresul al X-lea al P.C.R. și
— din rindurile acestora — 
candidații pentru alegerea în 

• organele superioare de condu- 
-eere ale partidului.

Dalea — Dimbo-
Patilineț — Satu

caracteristică a 
organizațiilor ju-

privind perfecționarea

■ In consens cu voința comu
niștilor. a . tuturor cetățenilor 
țării — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — 
conferințele extraordinare ale 
organizațiilor județene de par
tid au adoptat intr-o atmosferă 
de puternic entuziasm, hotărî- 
rea unanimă de a împuternici 
pe delegații la Congres să pro
pună și să susțină realegerea în 
funcția de secretar general al 
P.C.R., a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cel mai bun și mai 
iubit fiu al clasei noastre mun
citoare, al poporului, conducă
tor încercat al partidului și sta
lului nostru. Caldele aprecieri 
exprimate in cuvîntul a nume
roși delegați, in hotăririle adop
tate la adresa activității neobo
site. pătrunse do înaltă exigen
ță partinică și spirit novator, 
dinamic, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a contribuției sale 
hotăritoare la fundamentarea 
științifică a programului do de
săvârșire a construcției socialis
te, a ansamblului de măsuri 
oare au imprimat in ultimii ani 
un curs înnoitor in întreaga 
viață economică și socială, con
stituie o ilustrare elocventă a 
încrederii comuniștilor, a între
gului popor că realegerea sa 
în fruntea partidului reprezin
tă cea mai bună alegere, asigu- 
rind fermitatea neabătută în 
aplicarea politicii interne și ex
terne marxist-leniniste a par
tidului.

In încheierea lucrărilor confe
rințelor extraordinare ale orga
nizațiilor județene de partid au 
fost adresate scrisori Comitetu
lui Central al partidului, to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
prin care se exprimă hotărîrea 
comuniștilor, a tuturor oameni
lor muncii de a-și consacra toa
te forțele înfăptuirii insufleți- 
torului program de înflorire a 
patriei socialiste, jalonat de do
cumentele pregătitoare, ale Con
gresului al X-lea.

Cuvîntarea rostită de tovarășul
EMIL BODNARAȘ

județene de partid Hunedoara
Stimați tovarăși,

în încheierea conferinței ex
traordinare a organizației ju-

lui Comunist Român, vă rog 
să-mi permiteți să vă transmit 
salutul Comitetului Central, și 
în mod deosebit salutul secre- 

1 al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. care-.și amintește

însă la concluzia că există po- a că voi avea prilejul să pot în- 
sibilitatea ca producția să creas-"forma Comitetul Central, con-
că cu 50 la sută. Tovarășul ducerea sa, despre lucrările a- 
Nicolae Ceaușescu se interesea- ț cestei conferințe de partid — 
ză de lucrările de irigare și re- expresie '■
comandă urgentarea lor. Reco- ții organizației 
mandă, de asemenea, studierea ^clin Hunedoara, 
tuturor posibilităților existente ■ • • -
pentru valorificarea superioară 
a producției de struguri.

In continuare se face o vi-
t zită la Complexul de vinificație. A oțelului, acest cuvînt — 

Inginerul Teodor Giosanu pre- tații comuniștilor în jur 
zintă, în fața unui plan, sec- —.....
țiile complexului de la rampa Sînt puternic impresionat de 
de recepție, trecînd prin dopo- 
zitul cu o capacitate de 800 dc 
vagoane anual, pînă la sala de " 
ambalare. Oaspeții sînt conduși 
apoi prin toate aceste obiective, jrv 
La ieșirea din complex, sute dc " 
cetățeni manifestează îndelung.
exprimîndu-ți atașamentul Iată ® depășește^ m.Jrumușelca 
de politica Partidului nostru
Comunist, adeziunea fierbinte 
față de -țelurile sale majore, u- 
nitatea de nezdruncinat 
jurul Comitetului Central 
partidului, al tovarășului 
colac Ceaușescu.

expresie puternică a capacită
ții organizației comuniștilor 

, a devotamen
tului lor pentru marea cauză 
a construcției socialismului, a 
unității de oțel — și se cuvine 
să întrebuințăm aici, în județul 

‘ - a uni
tății comuniștilor în jurul Co
mitetului Contrai al partidului.

locurilc. do oamenii minunați 
ai județului și de realizările lor 
deosebite pe care le-am cons
tatat în aceste trei zile petre
cute in mijlocul dumneavoas
tră. Hunedoara socialistă se 
prezintă astăzi cu o înfățișare

înălțării ei măreția munților, 
cu realizări demne de epoca 

@ edificării socialismului în ța^ 
ra noastră. Valea Jiului, Hune- 

• doara, Bradul cu oamenii lor 
minunați, lasă amintiri neșter
se celui ce are prilejul fericit 

a să le cunoască. Județul Hune- 
" doara, în pragul Congresului al 

X-lea al P.C.R. și a celei de-a 
Q 25-a aniversări a eliberării Ro

mâniei de sub jugul fascist, 
se situează în fruntea celor 

9 mai frumoase realizări în cons
trucția socialismului, este bogat 

• prin ’ trecutul său istoric, tre
cut depășit de prezentul său 
înălțător.

£ Natura deosebit do darnică 
din acest ținut, condițiile dez
voltării sale istorice au creat 
aici un tip de om învățat să 
înfrunte înălțimile, să lupte cu 
pricepere în adincurile pămîn- 

V tului, pentru a-i smulge bogă
ții și a-și face viața mai fru- 

• moașă. Această luptă a fost 
ridicată pe o treapfă superioa
ră o dată cu procesul de orga- 

A nizare a clasei muncitoare, 
care a înscris pagina glorioasă 
a acestor memorabile zile de 
aciun 40 de ani de la Lupeni, 
într-una din marile confrun- 
țări do clasă. Activitatea revo- 

W Juționară a cuprins apoi și for
țele țărănimii. PăsLrînd mereu 
trează flacăra aprinsă de Horia 

" și Avram Iancu, țărănimea hu- 
__________________________ nedoreană s-a unit în organi- 
< Continuare în pag. a 2-a 9 zațla de masă Frontul Pluga-

rilor, de 
cepută a 
om de stat dr. Petru Groza. 
Aceasta a evoluat repede spre 
cea mai înaintată legătură care 
putea garanta perspectiva lup
tei țăranilor truditori de pe 
aceste meleaguri, spre legămîn- 
tul istoric din 1935 de la Țe- 
bea, de lingă gorunul lui Ho
ria, legămînt care a consfințit 
marea alianță a clasei munci
toare cu țărănimea, alianță ne
dezmințită o singură clipă, nici 
pînă la cucerirea puterii poli
tice, nici după aceea în anii 
clocotitori ai construcției so
cialiste și care constituie baza 
de neclintit a puterii populare 
în țara noastră.

In anii ce au urmat insurec
ției naționale antifasciste de la 
23 August 1944 lupta politică 
a căpătat o deosebită vigoare. 
Partidul Comunist Român, con
ducătorul acestei lupte a știut 
să făurească aici una din cele 
mai puternice organizații co
muniste ale țării, organizație 
pe măsura tradițiilor luptei re
voluționare și a sarcinilor com
plexe ale 
te.

Bilanțul 
te pentru 
organizației dumneavoastră de 
partid, se exprimă astăzi prin 
impresionanta cifră dc 65 000 
de comuniști, din care 38 000 
muncitori, mai bine de 10 000 
țărani și un mare număr 
intelectuali, care constituie

sub conducerea pri- 
eminentului patriot și

construcției socialis-

eforturilor susținu- 
întărirea continuă a

de 
o 

forță de deosebită vitalitate și

■

în 
al 

Ni-

ghe Maurer îi felicită călduros 
pe constructori.

Mai departe se trece prin fața 
unor mici standuri unde Fabri
ca de motoare electrice, Com
binatul petrochimic, Combina
tul dc industrializare a lemnu
lui. Urinele textile, Fabrica de 
stofe „Argeșana", Fabrica de în
călțăminte, Fabrica de pîine,
Fabrica de bere, întreprinderea £

Reportaj realizat de 
Constantin MITEA 
George-Radu CHIROVICI 
Constantin MARINESCU 
Mircea S. IONESCU

capacitate organizatorică.
Așa se prezintă organizația 

din Hunedoara în ajunul Con
gresului al X-lea, in anul celei 
de-a 40-a aniversări a marii 
încleștări de clasă de la Lu
peni, in ajunul împlinirii a 25 
de ani de la eliberarea Româ
niei de sub jugul fascist. In 
acest răstimp, oamenii Hune
doarei, mobilizați de comuniști 
au lichidat înapoierea econo
mică, pășind cu hotărîre pe 
calea construcției celei măi 
înalte orinduiri — orînduirea 
socialistă — făurind pentru a- 
ceasta toate condițiile necesare 
și în primul rînd ridicînd din 
propriile lor rînduri cadre ca
lificate, oameni capabili să în
făptuiască asemenea misiune 
istorică. Așa a luat naștere, 
,sub conducerea partidului nos
tru. o industrie pe măsura po
tențialului valoros al acestui 
județ. Așa s-a putut trece dc 
la o agricultură rudimentară, 
bazată po proprietatea țără
nească fărâmițată, la o agricul
tură înaintată, așezată pc baze 
noi, socialiste, pentru a cărei 
dezvoltare, așa cum voi avea 
prilejul să subliniez in cele 
ce urmează mai sint încă mul
te de făcut.

Realizările obținute pe calea 
Industrializării în Județul Hu
nedoara, se exprimă prin locul

întîi pe țară în producția de 
cărbune, minereu de fier, fon
tă, oțel și laminate. Exprimată 
valoric, producția globală in
dustrială a județului se cifrea
ză la peste 14 miliarde lei.

O dată cu dezvoltarea indus
triei socialiste s-au produs mu
tații esențiale în structura popu
lației județului, în cadrul că
reia populația urbană repre
zintă astăzi 68 la sută.

Progresul impetuos al indus
triei, ca urmare a unor masive 
investiții și valorificarea 
pricepere a capacităților 
resurselor locale este asigura
tă în continuare prin înfăptui
rea actualului cincinal și a 
prevederilor pentru perioada 
următoare prefigurate în do
cumentele Congresului al X- 
lea al partidului. Indiscutabil, 
urmează să parcurgem o nouă 
etapă de îndrăznețe realizări 
în construcția socialistă. A- 
ccasta presupune în mod ne
cesar să ne concentrăm toate 
forțele pentru rezolvarea pro
blemelor multiple și complexe 
ale activității noastre de zi cu 
zi.

în primul rînd trebuie acțio
nat cu toată energia pentru 
a ridica întreaga activitate e- 
conomică Ia nivelul a ceea ce 
conducerea partidului nostru 
înțelege prin conducerea cu a- 
devârat științ’?" a a economici, 
la nivelul unei industrii puter
nice, bazate pc cuceririle re
voluției tehnico-științifice con
temporane. Privind lucrurile 
din acest punct de vedere, în 
fiecare din marile unități ale 
Hunedoarei, se simte din plin 
necesitatea ridicării substan
țiale a productivității muncii 
și reducerii prețului de cost, 
necesitatea imperioasă de a 
spori eficiența, de a face din 
producția noastră o producție 
perfect competitivă.

Ducă analizăm eficiența eco
nomică, gradul de rentabilitate, 
volumul dc beneficii obținute 
în economia județului, consta
tăm că acestea sint încă dimi
nuate dc dotațiile acordate de 
stat unor întreprinderi care mai 
lucrează cu pierderi. Trocesul 
de edificare a economiei na
ționale moderne nu îngăduie 
existența unor asemenea con
traste — pe de o parte între
prinderi de înaltă rentabilitate 
și randament, iar pe dc altă 
parte, întreprinderi cu pierderi 

'și dotații de la buget.
Concluzia care se desprinde 

din contactul cu realitățile e- 
conomici hunedorene, este a- 
ceea că nu putem pune pc sca
ma nimănui lipsurile existente 
și incapacitatea dc a le lichi
da. docil numai pe seama ne
priceperii, acolo unde ea încă 
mai există, sau a insuficientei

cu
Și

• Continuare In pag. a 3-a
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Vizita conducătorilor de partid și de stat
in județul Argeș

> Urmare din png. 1

âe industrie locală „Progresul* 
ți Cooperativa meșteșugărească 
prezintă mostre ale produselor 
5or. Oaspeții se interesează de 
calitatea și prețul acestor pro
duse, de cantitățile care se li
vrează comerțului pentru satis
facerea cerințelor populației.

Se vizitează apoi Fabrica 
de motoare electrice, unitate 
economică cu rol de pion avan
sat în industria electrotehnică 
româneasca In secțiile ci, în
zestrate cu utilaje de cea mai 
înaltă tehnicitate, se produc su
te de mii de motoare, care vor 
pune în mișcare tot atîtea fri
gidere, aspiratoare, mașini de 
cusut mașini de spălat rufe 
etc.

Prin cea mai nonă secție a 
întreprinderii — cea de mo
toare asincrone în carcasă de 
aluminiu — tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu și ceilalți oaspeți sint 
însoțiți de Ton Avram, minis
trul industriei construcțiilor de 
mașini, și de directorul uzinei, 
Octavian Abrudan, care dau 
ample explicații în legătură cu 
noile creații ale constructorilor 
de mașini do aici și cu carac
teristicile tehnice ale unor pro
duse. Se apreciază faptul că, 
deși tânără. uzina a reușit in 
scurt timp să acopere în între
gime necesarul de motoare ix?n- 
tru fabricația in țara noastră 
a numeroase bunuri de uz cas
nic și industrial. O seric de 
produse ale uzinei sînt expor
tate în Iugoslavia. Polonia. U- 
niunea Sovietică și în alte țări.

Este impresionantă revărsa
rea de entuziasm cu care co
lectivul de aici îi primește pe 
oaspeții săi. Peste tot se acla
mă trecerea conducătorilor de 
partid și de stat Bucuria a în
florit pe fiecare chip. Se re
marcă îndeosebi marele număr 
al tinerilor, ci formează majo
ritatea muncitorilor, tehnicieni
lor si inginerilor, reprezintă 
noua generație a clasei noas- 
iro muncitoare chemată să fie 
schimbul de mîinc. Con- 
șlienți do această chemare, ea 
ți-a însușit tainele producției 
moderne, muncește și creează 
prin forța brațelor și a minții 
România socialistă, stat indus
trial modern, multilateral dez
voltat La fel ca peste tot 
pină acum. oamenii scan
dează ■ numele partidului, 
al secretarului său general. To
varășul Ceaușescu mulțumește 
pentru calda manifestare și 
strînge mîinile celor ce se află 
în preajma sa.

Oaspeții se interesează de di
ferite aspecte ale procesului 
tehnologic, de parametrii tehni- 
co-economioi naivității fa
bricii.

La sfirșitul x jzilei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu felicită căl
duros colectivul acestei fabrici 
pentru succesele obținute și îi 
urează noi realizări în viitor.

Coloana oficială străbate apoi 
principalele artere ale orașului, 
îndreptîndu-se spre o altă zonă 
industrială — platforma petro
chimică.

Piteșliul se află in plină res
tructurare urbanistică. Intr-un 
timp scurt, aici au apărut car
tiere moderne cu blocuri zvel
te. In cartierul Căii București 
sau in Pitești-Sud, în Trivale 
sau în noul cartier de pe stra
da Găveni.

Pe străzile orașului, zeci de 
mii de oameni salută cu urale 
trecerea coloanei oficiale. To
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Ion Gheorghe Maurer răspund 
aclamațiilor cu care sînt în- 
timpinați. .De partid condus po
porul construiește viitorul", 
„Ceaușescu să trăiască. Ro
mânia să-nflorească", — scandea
ză mulțimea. Mașinile sînt acope
rite de flori. Florile au. împo
dobit balcoanele, ferestrele ca
selor. întovărășită de uralele 
mulțimii, coloana oficială a- 
junge la platforma chimică, ca
re își anunța de departe pre
zența prin siluetele argintii ale 
agregatelor și instalațiilor gi
gant înălțate aici pe sute de 
hectare. Trei mari unități alcă* 
tulesc această platformă chimi
că piteșteană: Combinatul pe
trochimic. Uzina de negru de 
fum și o rafinărie.

Oprire la Combinatul petro
chimic. Oaspeții sînt salutați de 
Alexandru Boabă, ministrul in
dustriei chimice și Matei Ghi- 
giu, ministrul construcțiilor 
pentru industria chimică și ra
finării. Obiectivul său principal 
— Complexul de piroliză, unde 
ee obțin produse ce constituie 
materia primă pentru celelalte 
instalații ale Combinatului — 
a și început să producă.

In aplauzele celor prezenți, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu taie 
panglica inaugurală, moment 
care marchează intrarea în 
funcțiune a acestui mare obiec
tiv industrial.

Celelalte obiective principale 
ale combinatului: Fabrica de 
polietilenă și instalația de acri- 
lonîtril, aflate în probe tehnolo
gice, vor intra în funcțiune In 
săptămînile următoare.

Oaspeții trec în revistă prin
cipalele secții și instalații ale 
combinatului. Pe 80 de hectare 
au fost ridicate hale moderne; 
s-au montat peste 7 000 de tone 
<3e utilaje tehnologice; păienje
nișul conductelor însumează 
330 kilometri.

Ultimele premiere industriale 
ale combinatului — explică di
rectorul general al combinatu
lui. Costache Sava, — vor face 
ca, incc-pind din 1970, u- 

nilatca piteșteană să pro
ducă din plin. Cele 22 de 
produse ce se vor realiza aici, 
— polietilenă, benzen, etilcnă, 
acrilonitril, toluen, xilen etc. — 
vor face ca această unitate sfi 
se înscrie printre realizările de 
scamă ale construcției socialiste 
din țara noastră.

Un alt obiectiv vizitat pe 
platforma industriei chimice 
pileștene este rafinăria de pe
trol, aflată în pragul intrării 
în funcțiune. Ansamblul impu
nătoarelor instalații în aer li
ber, unde sc vor' prelucra a- 
nual 3 milioane tone de țiței, 
a căpătat profilul definitiv.

Aici, oaspeții sînt întimpinați 
de Nicolae Toadcr, ministrul in
dustriei petrolului. Străbătînd 
drumul printre principalele a- 
gregate ale rafinăriei — com
plexul de reformare catalitică, 
instalația de distilare atmosferi
că și desalinare electrică — 
conducătorii de partid și de stat 
sînt salutați cu urale de chi- 
miștii, constructorii și monto- 
rii ce sc află aici. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți 
oaspeți răspund aclamațiilor cu 
semne prietenești.

In cursul după-amiezii, con
ducătorii de partid și dc stat 
vizitează zona industriei con
structoare de mașini situată la 
poalele dealurilor Muscelului, 
nu departe de Colibași.

Cele două mari întreprinderi 
de aici, cu profil asemănător, 
Uzina de piese auto și cea de 
autoturisme, poartă de curind 
un nume comun : Uzina de au- 
toturisme-Pitești. Unificarea a- 
cestor întreprinderi a fost reali
zată în scopul perfecționării 
conducerii și organizării pro
ducției, înlăturării unor para
lelisme din activitatea lor.

Aici. în citadela primului au
toturism românesc, conducătorii 
de partid și de stat sînt salutați 
de un mare număr de construc
tori. Directorul general al u- 
zinei, Dumitru Mihai, înfățișea
ză oaspeților in fața unei ma
chete obiectivele aflate in con
strucție : secția de roți dințate, 
noua forjă, secția de matrițe- 
rie, hala de fabricație a seg- 
menților, cu o producție anuală 
de 25 000 000 bucăți, și sculăria, 
precum și obiectivele care ur
mează să întregească această 
zonă industrială : fabrica de 
bolțuri, pistoane și supape, tur
nătoria de piese neferoase și 
hala monobloc pentru montajul 
noilor tipuri de autoturisme.

Oaspeții vizitează apoi secția 
de tratament termic, dotată cu 
utilaje de înaltă tehnicitate, si 
secția producătoare dc cutii de 
viteze estafcttc.

Urmărind procesul tehnologic 
de fabricație în aceste secții, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți conducători de partid și 
de stat recomandă colectivului 
uzinei să acorde o deosebită a- 
tenție calității și preciziei pie
selor executate. Se subliniază 
importanța ridicării calificării 
profesionale a cadrelor, recru
tării lor din rîndul locuitorilor 
orașului, asigurării unor condi
ții tot mai bune de muncă și 
viață muncitorilor, tehnicieni
lor și inginerilor.

Se trece apoi prin hala de 
montaj a autoturismelor Dacia 
1100. Dc pe banda de montaj 
tocmai ieșea autoturismul cu nr. 
10 031. Această cifră consemnea
ză faptul că harnicii construc
tori piteșteni și-au depășit an
gajamentul luat în cinstea celui 
de-al X-lea Congres al parti
dului. Stăruie .și azi în amin
tirea lor momentul de debut al 
producției de autoturisme româ
nești. Atunci, la inaugurarea 
primei serii de autoturisme ro
mânești, l-au avut oaspete pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. A- 
cum, aici se asamblează zilnic 
cite 50 de autoturisme. întregul 
montaj se desfășoară automat, 
se folosesc pe scară mereu mai 
largă repere fabricate în țară, 
iar cei peste 1 300 constructori 
de autoturisme și-au însușit în 
bună măsură procesul de fa
bricație.

Tn timpul vizitei, secretarul 
general al C.C. al P.C.R. c-ste 
informat că anul acesta vor fi 
realizate aici peste 12 000 de 
autoturisme, că datorită nume
roaselor solicitări producția a- 
cestui tip de mașină va conti
nua intr-o proporție mai mare 
și în anul viitor.

Concomitent cu procesul de 
fabricație al autoturismului Da
cia 1 100. la uzina argcșcană se 
execută lucrările pentru etapa 
a doua de dezvoltare a între
prinderii in vederea trecerii la 
producerea altor tipuri cu ca
racteristici superioare.

Conducătorii de partid și de 
stat apreciază că uzina are po
sibilități pentru diversificarea 
producției și recomandă con
structorilor să acorde o deose
bită atenție realizării unor pro
duse la un preț de cost cît mai 
scăzut, cu un consum redus de 
Jubrifianți, să se preocupe în
deaproape de asigurarea piese
lor de schimb necesare autotu
rismelor aflate in exploatare.

La încheierea vizitei, oaspeți
lor li se prezintă schema de 
sistematizare a celor cinci sate 
din preajma zonei industriale 
de la Colibași, subliniindu-se că 
aici urmează să fie construite 
o serie de locuințe noi pentru 
constructorii de mașini. Toate 
acestea vor avea darul să 
schimbe înfățișarea vechilor a- 
.șezări rurale, dindu-le un aspect 
urban, corespunzător epocii so
cialiste și înnoirilor pe care in
dustrializarea le-a imprimat și 
pe plaiurile argeșene.

Pe cea mai tînără platformă 
industrială a Piteștilor

Pretutindeni, secretarului ge
neral nl C.C. al P.C.R. și ce
lorlalți conducători de partid 
și de stat li se face o primire 
călduroasă. însoțiți de aplau
zele și uralele sutelor dc mun
citori, oaspeții se îndreaptă 
spre cea mai ținură platformă 
industrială a Pitcștiului aflată 
în nordul orașului, în spre Gă- 
\ ana. Pc întinderi vaste ce în
sumează sute de hectare, aici 
s-au înălțat numeroase obiec
tive industriale de mare însem
nătate pentru întreaga țară i 
Fabrica de stofe „Argeșeana**, 
Combinatul pentru articole teh
nice din cauciuc, o fabrică de 
bere, alta de pline, noi capa
cități de producție pentru in
dustria textilă și o fabrică de 
drojdie furajeră. Unele din a- 
ceste întreprinderi au început 
să producă, altele sînt în pra
gul intrării lor în funcțiune. 
Ele fac de nerecunoscuț un 
vechi cartier al Piteștilor, în
tregind aspectul modern al ora
șului, devenit o citadelă a in
dustriei românești.

Aici, pe platforma industriei 
bunurilor de larg consum se 
vizitează Fabrica de bere, a- 
flată în probe tehnologice, ce 
va avea o producție anuală de 
400 000 hl berc și 11 000 tone 
malț.

însoțiți de ministrul indus
triei construcțiilor. Dumitru 
Mosora, ministrul industriei a- 
li men tare, Gheorghe Moldovan, 
și directorul fabricii, Ion Stan- 
ciu, conducătorii de partid și 
de stat parcurg halele princi
pale ale procesului de produc
ție, cerînd explicații în legătu
ră cu nivelul tehnic al utilaje
lor, cu stadiul intrării lor în 
funcțiune.

Adresîndu-se constructorilor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le 
recomandă să acorde mai mul
tă atenție finisării lucrărilor 
de construcții, la costuri cît 
mai reduse, înlăturînd cheltuie
lile inutile, punînd accent pe 
intrarea obiectivelor in func-, 
țiune, pe calitatea și eficiența 
producției.

Tn încheierea vizitei la a- 
ceastă fabrică se face o degus
tare din primele cantități de 
bere realizate în cadrul probe
lor tehnologice.

Cuvîntarea tovarășului MGOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși,

Dați-mî voie să vă adresez 
dv., tuturor locuitorilor din 
orașul Pitești și județul Argeș 
im salut călduros din. .pastea 
Comitetului Central al partidu
lui, al guvernului și al Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România. (Aplauze pu
ternice, ovații, se scandează 
„Ceaușescu, Ceaușescu", „P.C.K . 
P.C.R.*).

Vizita noastră în județul Ar
geș se înscrie în activitatea ge
nerală a Comitetului nostru 
Central, a conducerii partidului 
și statului de a se consfătui 
cu oamenii muncii, acum în 
preajma celui de-al X-lea Con
gres al partidului, de a discuta 
împreună cum s-au înfăptuit 
Directivele Congresului al IX- 
lea al partidului, ce avem de 
făcut pentru a asigura dezvol
tarea în ritm ascendent a 
patriei noastre socialiste.

Cunosc Piteșliul din 1935. 
Aici sint mulți dintre dv. ca- 
re-și aduc aminte cum arăta 
Piteștiul atunci. Dar chiar și 
mai aproape, prin 1964, și 
atunci Piteștiul avea o indus
trie destul de slabă. In cei 
4 ani care au trecut dc la Con
gresul al IX-lca se poate spu
ne că Piteștiul s-a transformat 
radical, atit din punct de ve
dere industrial cît și în ce pri
vește aspectul general al ora
șului și viața oamenilor mun
cii. Noile combinate construite 
în ultimii ani în Pitești și care 
încep de pe acum să producă 
arată ce eforturi mari au fă
cut statul, partidul, pentru in
dustrializarea patriei noastre. 
Piteștiul este din acest punct 
de vedere un exemplu — dar 
nu numai Piteștiul ; în toate 
colțurile țării în anii socialis
mului au fost create mii de în
treprinderi. în cei 25 de ani 
de la eliberarea patriei, în cei 
20 dc ani de construcție socia
listă, România s-a transformat 
dintr-o țară înapoiată din punct 
de vedere industrial și agricol 
intr-o țară cu o puternică in
dustrie, cu o agricultură înflori
toare, în care viața poporului 
este tot mai îmbelșugată, tot 
mai frumoasă. (Aplauze puter
nice, prelungite, ovații).

Am vizitat astăzi cîteva din 
noile obiective ale orașului dv. 
Sint întreprinderi și combina
te, uzine moderne, care consti
tuie o mîndrie nu numai pen
tru oamenii muncii din Pitești 
ci o mîndrie pentru întregul 
nostru popor. Au fost construite 
aici Combinatul petrochimic și 
rafinăria, care de pe acum a- 
proape egalează vechiul com
binat de la Brazi' și care are 

Sc vizitează apoi Fabrica dc 
stofe ..Arge.șcana“. undo a in
trat de curind în funcțiune 
prima secție — filatura. Secre
tarul general al C.C. al P.C.R. 
și ceilalți conducători de partid 
și do stat sînt salutați aici de 
ministrul industriei ușoare, Ion 
Crăciun, și dc un mare număr 
dc muncitori și tehnicieni. Di
rectorul întreprinderii. Ștefan 
Danciu, informează pe oaspeți 
că punerea in funcțiune înain
te dc termen a acestei secții 
la întreaga capacitate de 3 000 
tone pe an fire pieptănate dc 
lină este un succes de seamă 
pe care constructorii, alături 
de colectivul întreprinderii, 
l-au consacrat celui dc-al X-lea 
Congres al partidului și aniver
sării unui sfert de veac de la 
eliberarea patriei. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este infor
mat c£ aici sc află in cons
trucție și o altă secție — cea 
de țesătorie — care urmează 
să intre în funcțiune spre 
sfirșitul acestui an. Important 
obiectiv al planului cincjhal, 
noua unitate a industriei ușoa
re din Pitești va fi cea mai 
mare fabrică de stofe din țară, 
urmîhd să dea anual 10 000 000 
mp țesături fine tip lină. A- 
ceasta înseamnă un costum de 
haine pentru fiecare bărbat a- 
dult din țară. întreprinderea 
este dotată cu utilaje realizate 
la un înalt nivel tehnic, peste 
60 la sută din ele fiind de 
fabricație românească.

Un scurt popas la Combina
tul de articole tehnice din cau
ciuc. Oaspeții fac cunoștință 
prin intermediul unei sugesti
ve machete eu cele cinci fa
brici ale acestei unități care 
vor produce benzi transportoa
re. furtunuri pentru instalații 
industriale, cisterne pentru pro
duse petrolifere, o gamă largă 
de garnituri pentru industria 
constructoare de autovehicule. 
Dintre unitățile acestui combi
nat, Fabrica de benzi transpor
toare se află într-un stadiu 
avansat dc construcție.

Capacitatea întregului combi 
nat de articole tehnice din 
cauciuc va fi de 22 000 tone a- 
nual.

Un alt obiectiv vizitat în a- 
ceastă zonă industrială este

la mitingul
frumoase perspective de dez
voltare. S-a construit și dă de 
acum producție uzina de auto
mobile, care în 1975 va produ
ce anual 50 000 de autoturis
me. S-au dezvoltat numeroase 
alte uzine ale industriei ușoare, 
în construcția acestor între
prinderi s-au investit în 3 ani 
peste 8 miliarde lei. i

Toate acestea au cerut și cer 
încă o muncă serioasă. Este 
adevărat că aceste obiective 
industriale au fost ridicate 
într-un timp relativ sourt, că / 
ele au început să producă, u- 
nele dau rezultate bune — mă 
refer în special la Uzina de 
automobile, care a fost pusă 
în producție într-un an și ju
mătate, și la alte obiective, 
care de asemenea, au fost date 
în producție într-un termen re
lativ scurt. Aceasta dovedește 
capacitatea organizatorică de 
construcție a muncitorilor și 
inginerilor, și, in același timp, 
capacitatea lor de a-și însuși 
tehnologia modernă a produce
rii utilajelor, cu un grad ridi
cat dc complexitate.

Țin să felicit, cu prilejul 
acestui miting, pe toți oamenii 
muncii din construcții care în 
acești ani au depus mari efor
turi pentru a asigura îndepli
nirea importantelor sarcini ce 
le-au revenit. (Aplauze puter
nice, ovații). De asemenea, do
resc să adresez felicitări mun
citorilor, tuturor întreprinde
rilor din Pitești și din județyl 
Argeș pentru munca lor rodni
că, pentru felul cum iși înde
plinesc sarcinile mari pe care 
le au. (Aplauze puternice, pre
lungite. ovații).

Dragi tovarăși.
Ținind seama că. în majori

tatea lor. noile obiective încep 
de-abia din anul acesta să in
tre în producție — unele vor 
intra la sfirșitul anului, alte 
in cursul anului viitor — a-Ș 
dori să mă adresez tuturor 
muncitorilor, inginerilor, teh
nicienilor, tuturor comuniști
lor cerîndu-le să depună efor
turi pentru a-și însuși in cele 
mai bune condiții mânuirea și 
conducerea utilajelor moderne 
cu care sint înzestrate noile 
unități, spre a asigura ca, în 
cel mai scurt timp, acestea să 
lucreze cu întreaga lor capa
citate, să asigure creșterea pro
ducției industriale in confor
mitate cu prevederile din pltm. 
Felul în care s-a muncit pi hă 
acum ne dă convingerea că 
această sarcină de onoare și 
dc cinste va fi îndeplinită. 
(Aplauze puternice, ovații).

Doresc, de asemenea, sâ sub
liniez activitatea desfășurată de 

Fabrica dc drojdie furajeră, 
intrată recent în funcțiune, la 
Combinatul pentru industriali
zarea lemnului. Oaspeții sînt 
salutați aici de Mill ai Suder, 
ministrul economiei forestiere. 
Directorul combinatului. Victor 
Chclu, ,și alți specialiști dau 
explicații în legătură cu im
portanța acestei unități cure 
valorifică apele reziduale de la 
fabricarea plăcilor fibrolemnoa- 
se din cadrul combinatului 
după un procedeu original, li
nie în lume, pus la punct de 
un colectiv de specialiști de la 
Institutul de cercetări pentru 
economia forestieră. Fabrica 
are o producție anuală de 
1 600 tone. Se vizitează în con

Din inimă, partidului: 
dragoste, atașament, 

încredere
în timp ce se vizitează a- 

ceste Unități, zeci și zeci de 
mii de cetățeni ai municipiului 

- Pitești, ai comunelor învecina
te se adună în piața din fața 
sediului Consiliului popular 
județean. Flutură steagurile pa
triei și partidului. Pe mari 
pancarde citim cuvinte de sa
lut : „Trăiască iubitul nostru 
partid comunist", „Trăiască 
Comitetul Central al Partidu
lui".

Intr-o marc dc urale își fac 
apariția la balcon tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor
ghe Maurer, Manea Mănescu, 
Dumitru Popescu. Se scandea
ză „P.C.R „ P.C.R.", „Ceaușescu. 
Ceaușescu". Ia cuvintul tovară
șul Gheorghe Năstase, prim- 

• secretar al Comitetului jude
țean Argeș al P.C.R., președin
tele Consiliului popular jude
țean Argeș, care mulțumește 
oaspeților pentru cinstea ce o 
fac județului. Referindu-se pe 
scurt la realizările obținute 
de oamenii muncii în aceste 
zile pline de însuflețire, vorbi
torul dă glas hotărîrii lor dc a 
întâmpina cu noi și noi reali
zări cel de-al X-lea Congres 
al P.C.R.

„Acum, in preajma Congre
sului — a spus tovarășul 
Gheorghe Năstase — cînd se 
prefigurează drumurile viitoru
lui, toate înfăptuirile de astăzi

din Pitești
organizațiile de partid, de 
comitetele de partid, de co
mitetul județean, care au 
desfășurat o muncă rodnică, 
pentru a organiza și uni efor
turile oamenilor muncii de pe 
aceste meleaguri, in lupta pen
tru îndeplinirea tuturor aces
tor sarcini. Doresc să felicit 
pe comuniști, comitetul jude
țean, activul său și să le urez 
succese tot mai mari în acti
vitatea lor. (Aplauze prelungi
te).

Cred că nu este necesar să 
mai insist asupra felului în 
care se îndeplinește programul 
elaborat de Congresul al IX- 
lea, aveți sub ochii dv. reali
tatea. cunoașteți felul in care 
partidul nostru acționează și 
traduce în viață acest program.

în întreaga țară s-au dezbă
tut tezele Comitetului Central 
și Directivele pentru următorul 
plan cincinal — documente 
care trasează perspectivele dez
voltării viitoare a patriei noas
tre socialiste. Faptul că toate 
organizațiile noastre de partid, 
toate conferințele de partid — 
care s-au încheiat ieri — au a- 
doptat in unanimitate tezele 
și Directivele demonstrează atit 
justețea și realismul acestor 
documente cit și unitatea de 
nezdruncinat a întregului nostru 
popor în jurul partidului. a 
politicii sale (aplauze puterni
ce). Aceste documente au fost 
dezbătute de întregul popor, 
de oamenii muncii din între
prinderi și instituții, din coope
rative, din comune și orașe. 
Putem spune că nu există ce
tățean al României socia’stc 
care să nu-și fi spus cuvintul, 
care într-un anumit sens să 
nu fi votat pentru programul 
viitor de înflorire a patriei 
noastre socialiste. Tocmai in 
aceasta constă forța orînduirii 
noastre socialiste (aplauze pu
ternice, ovații).

Nu doresc să mă opresc a- 
cuin pe larg asupra acestor 
documente, deoarece vă sint 
cunoscute. Ele vor fi dezbă
tute la Congresul al X-lea, și> 
fără îndoială, vor fi adoptate 
cu aceeași unanimitate pe cart; 
au întrunit-o din partea între
gului nostru partid și popor. 
(Aplauze puternice). Doresc să 
subliniez că in întreaga acti
vitate pentru edificarea Româ
niei socialiste, in centrul preo- 
cupărilor partidului și statului 
nostru a stat și stă grija pen
tru om, pentru ridicarea con
tinuă a bunăstării materiale 
și spirituale a tuturor celor cș 
muncesc. După cum ați văzut 
din prevederile înscrise in 
programul de perspectivă pi
nă in 1975 și 1980, partidul 

tinuare o expoziție a Fabricii 
de mobilă din cadrul aceluiași 
combinat, unde sînt prezentate 
cele mai noi modele create de 
muncitorii, tehnicienii ți ingi
nerii unității. Este apret iată 
calitatea, linia modernă, prac
tică. a unor garnituri dc sufra
gerie șj mobilă de birou și se 
recomandă colectivului de con
ducere al combinatului să a- 
corde în continuare atenție 
mereu sporită diversificării pro
ducției, realizării unei mobile 
corespunzător cerințelor exi
gente ale consumatorilor, tre
cerii cît mai rapide dc la ex
ponate la producția de serie, 
pentțp ca in acest fel noile 
creații să fie puse la îndemâ
na populației.

ne fac să privim mai îndrăz
neți, mai cutezători către ziua 
de mîinc, ne sporesc hotărîrea 
dc a milita neobosit pentru în
făptuirea sarcinilor încredințate 
dc partid".

Referindu-se la lucrările con
ferinței județene dc partid caro 
a avut loc zilele acestea, pri
mul secretar al Comitetului 
județean al P.C.R. a spus :

îndeplinind mandatul comu
niștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din județ, conferința a 
hotărît să susțină realegerea 
dv. stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar 
genera] al Comitetului Central 
al Partidului.

Hotărîrea conferinței noastre 
este nu numai hotărîrea dele- 
gaților care au participat la 
ea, ci a tuturor celor care 
trăiesc și muncesc in județul 
Argeș. Știm in același timp că 
aceasta este hotărîrea întregu
lui partid, a întregului popor.

Din zecile de mii de glasuri 
izbucnesc urale. Ca un singur 
om, cetățenii județului Argeș 
prezenți la marea adunare 
populară iși manifestă unitatea 
de nezdruncinat în jurul par
tidului, în jurul secretarului 
general al Comitetului Central.

într-o atmosferă de nemăr
ginit entuziasm, ia cuvintul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

nostru va face in continuare 
totul pentru ca, o dată cu ri
dicarea economiei patriei, să 
crească continuu nivelul de 
viață al poporului, să se lăr
gească și să se dezvolte demo
crația socialistă, să se asi
gure participarea tot mai largă 
și nemijlocită a întregului po
por la conducerea întregii ac
tivități sociale. (Aplauze furtu
noase. se scandează „Ceaușescu 
să trăiască. România să-nflo
rească").

Primirea deosebit de căldu
roasă care ni s-a făcut astăzi 
in județul Argeș și în orașul 
Pitești constituie o expresie a 
încrederii dv., a argeșenilor, în 
politica marxist-lcninistă a 
partidului nostru, o expresie 
a hotărîrii dv., ca dc altfel a 
întregului nostru popor, de a 
realiza neabătut politica inter
nă și externă a partidului nos
tru, de a urma cu toată fermi
tatea și încrederea conducăto
rul încercat al poporului nos
tru pe calea socialismului. Par
tidul Comunist Român. (Aplau
ze puternice, prelungite, ovații).

Tată do ce Comitetul nostru 
Central, guvernul consideră că 
poale afirma cu deplină încre
dere și justificare că nu există 
în România forță în stare să 
pună în pericol orînduirea 
noastră socialistă. Dacă s-ar 
găsi un asemenea nebun, ol 
ar primi riposta hotărîtă a ce
lor 20 de milioane de cetățeni 
ai României socialiste. (Aplau
ze puternice, prelungite. Se 
scandează „Ceaușescu și po
porul").

Avem deplina convingere râ 
în anii următori România va 
obține succese și mai mari, că 
vom îndeplini și chiar depăși 
sarcinile actualului plan cinci
nal, că vom face ca în 1975, 
prevederile Directivelor pe care 
le dezbatem acum să devină 
o realitate. Atunci România se 
va -apropia mult, așa cum pre
văd Directivele, do țările dez
voltate din punct de vedere e- 
conomic și social. (Vii aplauze).

Tovarăși,
Prcocupindu-ne dc construcția 

socialismului, noi știm că dato
răm succesele noastre în primul 
rînd clasei muncitoare, țărăni
mii, intelectualității, întregului 
popor, tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționa-, 
litate, care au înfăptuit și în
făptuiesc neabătut politica 
Partidului Comunist Român. Ia
tă dc, cc exprim de aici cole 
mai calde mulțumiri clasei 
muncitoare, țărănimii, intelec
tualității, îptrcgului nostru po
por (aplauze puternice, prelunJ 
gite).

Totodată, noi știm că aceste 

victorii au fost posibile șî se 
înfăptuiesc în condiții tot mai 
bune datorită faptului că Ro
mânia are ca prieteni țările so
cialisto, că ea a dezvoltat și 
dezvoltă relații de strinsă cola
borare și cooperare cu țările 
socialiste membre alo C.A.E.R., 
<ii toate țările socialiste, fiind 
convinsă că atit pentru țara 
noastră cit și pentru fiecare 

. țară socialistă aceste relații mul
tilaterale constituie un sprijin 
in dezvoltarea economică și so
cială. că aceasta constituie, in 
același timp,- o forță puternică 
a întăririi unității sistemului 
socialist mondial (aplauze pu
ternice).

Tn același timp, țara noas
tră, pornind dc la faptul că in 
lume există încă multe țări cu 
allă orânduire socială, desfă
șoară o politică activă în spiri
tul principiilor coexistenței paș
nice, dc dezvoltare a relațiilor 
de colaborare și cooperare cu 
toate statele lumii, fără deose
bire de orînduirea socială. Con
siderăm că aceasta corespunde 
atit intereselor poporului ro
mân, cît și intereselor socialis
mului, cauzei colaborării mire 
popoare, cauzei păcii în lume 
(aplauze puternice, îndelungi).

Desigur, tovarăși, noi nu ui
tăm — și nu putem uita — că 
in lume există încă imperia
lism, că există cercuri reacțio
nare, că este necesar să se ac
ționeze pentru a uni toate for
țele anti imperial iste in lupta 
împotriva politicii imperialiste 
de amestec în treburile altor 
state, de nesocotire a indepen
denței și suveranității altor sta
te; trebuie să se facă totul ca 
în locul acestei politici să tri
umfe politica .relațiilor de de
plină egalitate în drepturi în
tre popoare — fie ele mari, fie 
ele mici — relații întemeiate 
pe principiul respectului suve
ranității și independenței na
ționale, al neamestecului in tre
burile interne, al dreptului fie
cărui popor de a-și hotărî dez
voltarea de sine stătătoare, fără 
nici un amestec din afară (a- 
plauzc puternice, prelungite).

Solidar cu lupta poporului 
vietnamez, poporul român con
sideră că este timpul să încete
ze acțiunile militare, să fio re
trase trupele din Vietnam, să 
fie lăsat poporul vietnamez 
să-și hotărască dezvoltarea sa, 
inclusiv unificarea, fără vreun 
amestec din afară (vii aplauze). 
Noi sintem partizanii rezolvării 
pe calea tratativelor a proble
melor litigioase dintre state, 
pentru excluderea forței din re- 

• lațiile dintre state. Astăzi, nici 
nu se poate concepe altfel re
zolvarea problemelor internațio
nale. Viața a demonstrat că un 
popor care este liotărit să tră
iască liber și independent poate 
să reziste oricărei forțe, oricît 
de puternică ar fi ea. Un popor 
nu poate fi învins de nici o 
forță atunci cînd este hotărît 
să-și apere independența. Nu
mai pe calea asigurării deplinei 
egalități în drepturi între po
poare se poate asigura pacea și 
progresul social în lume (vii 
aplauze).

Sintem contemporanii marilor 
transformări revoluționare, ai 
progresului și revoluției tehni- 
co-științifice care se desfășoară 
în mod impetuos în întreaga lu
me. Mai mult, tovarăși, sîntem 
martorii unor mari victorii ale 
omului în stăpînirea naturii. A- 
sistăm la un moment istoric, 
cînd omul, dcsprinzîndu-se de 
Pămînt, a pus piciorul pc Lună. 
Țin să felicit pe cosmonauții 
Statelor Unite ale Americii ca
re. în interesul întregii ome
niri, au deschis calea omului 
spre primul astru — dar nu 
ultimul (aplauze puternice, pre
lungite).

Tn asemenea condiții este de 
înțeles, tovarăși, că trebuie să 
depunem eforturi pentru a asi
gura pacea pa Pămînt, pentru 
a pune toate cunoștințele uma
nității în serviciul fericirii o- 
mului — și nu al distrugerii 
salo — spre a folosi cuceririle 
științei în interesul bunăstării 
omenirii, al stăpînirii naturii de 
către om. S-a deschis, poate 
mai clar ca niciodată, această 
perspectivă — iar noi. comu
niștii români, vom face totul 
pentru a ne aduce contribuția 
la triumful păcii și colaborării 
între oameni, aici pe pămînt 
(aplauze puternice, prelungite).

Tată, tovarăși, sintetic, politi
ca internă șî externă a partidu
lui nostru — construcția '■neabă
tută și într-un ritm înalt a so
cialismului în țara noastră, ri
dicarea bunăstării poporului,' 
colaborare și cooperare cu toa
te țările socialiste, cu partidele 
comuniste și muncitorești, cu' 
toate forțele antiimpcrialiste; o 
politică activă de colaborare cu 
toate statele lumii, pentru pace 
și colaborare între popoare (a- 
plauze puternice). Această poli
tică a primit de pe acum apro
barea partidului și guvernului 
spre a fi continuată cu aceeași 
fermitate și în viitor. Doresc să 
declar aici că noi vom face to
tul pentru a îndeplini întocmai 
această politică, pentru a în
dreptăți astfel încrederea parti
dului și întregului nostru po
por (vii și puternice aplauze). 
Țin să vă asigur că pentru Co
mitetul nostru Central nu exis
tă și nu va exista nimic mai 
sfînt decit servirea intereselor 
poporului, a cauzei socialismu
lui în patria noastră și in în
treaga lume.

In ce mă privește, tovarăși, 
doresc să vă exprim mulțumiri 
pentru manifestările . pline de 
căldură la adresa mea; Eu văd 
Tn aceasta o expresie a încre

derii în Comitetul nostru Cen
tral, in conducerea colectivă a 
partidului nostru. Vâ asigur, efl 
in ce mă privește, ca membru 
al Comitetului Central al aces
tei conduceri colective, în mun
ca încredințată de partid și 
popor îmi voi face întotdeauna 
datoria, că voi fi întotdeauna 
un soldat credincios al parti
dului și poporului meu, pe care 
ii voi sluji pină la capăt (a- 
plauze puternice, prelungite. Se 
scandează „Ceaușescu, Ceauses
cu*).

Avind in vedere că vom mai 
avea încă sarcini mari dc în
făptuit, că îndeplinirea progra
mului de dezvoltare a Româ
niei cere eforturi mari din par- 
lea tuturor, dați-mi voie ca, in 
încheiere, să vă urez dumnea
voastră, piteștenilor, argeșeni- 

* lor, succese tot mai mari. Vă 
doresc, ca împreună cu toți oa
menii muncii din patria nbastră, 
să îndepliniți marile sarcini care 
\ă revin, aducindu-vă astfel 
contribuția tot mai activă la 
înflorirea României socialist© 
(aplauze puternice, prelungite, 
urale).

Vă doresc multă sănătate și 
multă fericire ! (aplauze prelun
gite, ovații. Se scandează minu
te în șir „P.C.R. — P.C.R.", 
„Ceaușescu — Ceaușescu*).

O
După miting, conducătorii de 

partid și de stat au făcut o 
scurtă vizită în cel mai nou 
cartier al orașului, în Trivale, 
unde in preajma noii zone in
dustriale din apropiere se 
construiește un microraion care 
va completa pitorescul parcu
lui natural cu același nume. 
Arh. Valeriu Mânu, director al 
D.S.A.P.C., a dat explicații asu
pra stadiului lucrărilor de cons
trucție care sc vor finaliza in 
peste 3 200 apartamente, o 
școală, o crcșă și grădiniță, un 
complex comercial și un dis
pensar. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a interesat de gra
dul dc confort al apartamen
telor și de industrializare a 
construcțiilor, recomandând stu
dierea și realizarea unui poli
gon de prefabricate care să a- 
sigure ritmul rapid al construc
țiilor și reducerea costului lor.

Oaspeții au participat apoi 
la o adunare cu activul de 
partid în cadrul unei mese to
vărășești.

Cu acest prilej, tovarășul 
Gheorghe Năstase. prim-secre- 
tar al Comitetului județean Ar
geș al P.C.R., a mulțumit încă 
o dată pentru prețioasele indi
cații primite în cursul vizitei, 
pentru recomandările făcute, 
subliniind că ele au darul să 
dinamizeze voința comuniști
lor, a tuturor oamenilor mun
cii în județ pentru aducerea la 
îndeplinire, neîntârziat, a tutu
ror sarcinilor ce le stau în 
față. Primul secretar al Comi
tetului județean de partid a 
amintit apoi că județul Argeș 
a cunoscut, de-a lungul anilor, 
nenumărate momente impor
tante în viața sa cînd prezența 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
a mobilizat energiile, a făcut 
ca acei ce muncesc să por
nească cu și mai mare elan la 
îndeplinirea sarcinilor încre
dințate de partid.

„Doresc să vă asigur, a în
cheiat vorbitorul — că locui
torii Argeșului, acest minunat 
colț al patriei noastre, vor fi 
întotdeauna la înălțimea ori
cărei misiuni pe care le-o va 
încredința partidul11.

în aplauzele furtunoase ale 
celor prezenți, ia cuvintul to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Secretarul general al C.C. a). 
P.C.R. a subliniat sarcinile 
deosebit de mari pe care le 
vor avea în viitor organ Na
țiile do partid in județul Ar
geș, activul județean. în înde
plinirea importantelor hotăiiri 
ale Congresului al X-lea. De 
activitatea sa și de felul în 
care Comitetul județean va ști 
sâ-și organizeze munca, să u- 
nească eforturile comuniștilor 
si ale tuturor oamenilor mun
cii din județ depinde, fără în
doială, ducerea la bun sfirșit 
a programului care va fi adop
tat'de Congres — a arătat to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Apreciind succesele activului 
de partid din județul Argeș, 
ii urez realizări tot mai mari; 
ii doresc ca întotdeauna să fie 
strîns legat de toți oamenii 
muncii, permanent atent față 
de cerințele lor. să rezolve în 
cele mai bune condiții proble
mele ridicate de masele largi 
populare pentru că numai în 
măsura în care va realiza a- 
< easta va putea partidul n is- 
tru să-și îndeplinească meni
rea sa de conducător activ a) 
societății noastre.

Tovarășul Ceaușescu a toastat 
în sănătatea tuturor celor pre
zenți.

O
Vizita de lucru în județul 

Argeș a conducătorilor de pai^ 
tid și de stat a constituit o inăl- 
țăloare manifestare a dragostei 
profunde, a încrederii nemărgi
nite pe care oamenii muncii 
de pe aceste meleaguri le nu
tresc pentru cel care a ridicat 
deasupra României soarele pro
gresului social, al bunăstării 
Partidului Comunist Român.

Entuziasta primire făcută 
conducătorilor dc partid și de 
stat în județul Argeș se înscrie 
ÎO șirul nesfârșit de manifestări 
prin care întregul nostru po
por își exprimă atașamentul 
profund față de politica mar- 
xist-loninistă a partidului nos
tru, fața de Comitetul-său Cen
tral in frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.
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tărîri de a le pune capăt. 
Față de această situație, fi

ii nd in vedere competența și 
«dificarea cadrelor, priceperea 
Iot de atitea ori dovedită de 
a minuj cu măiestrie tehnica, 
de a organiza la nivel superior 
producția materială, sini con- 
vms că este în putința orga
nizației comuniștilor din Hu
nedoara să treacă cu holârire 
Ia lichidarea acestor lipsuri.

Unele neajunsuri mai sint in 
agricultură. Există deosebiri se
rioase intre ceea cc constituie 
un litiu de mindric in dezvol
tarea industrială și ceea ce re
prezintă agricultura județului 
< u realizările oi. Pe ansamblu) 
județului, la o producție glo
bală industrială de 14 miliarde 
lei. producția globală agricolă 
reprezintă mai puțin de un 
miliard lei, în condițiile in care 
(județul arc o suprafață tot.dă 
agricolă de 354 000 de hei i.:rc. 
din care 250 000 de hectare de 
pășuni șiJinețe și 96 000 hec
tare teren arabil. Județul de
ține 2,4 la sută din totalul su
prafeței agricole a țării in timp' 

la producția globală agri
colă realizează abia 1.4 procen
te Toate acestea se petrec 
• ind există toate condițiile dez
voltării uncia din cele mai 
rentabile ramuri de producție 
agricolă, creșterea animalelor. 
Numărul de bovine este incă 
nesațisfâcâtor. El reprezintă in 
prezent doar 2.7 la sută din 
numărul total de bovine pe 
țeră. procent care nu este pe 
măsura capacității, a cerințe
lor și posibilităților de a asi
gura un șeptel puternic dez
voltat Din aceasta rezultă in
discutabil câ in agricultura hu- 
ncdorcană există imense rezer
ve care nu au fost încă valo
rificate. Insist în mod deosebit 
asupra necesității dezvoltării 
sootehniei pentru a atrage a- 
ienția conferinței că este în 
legica lucrurilor ca experiența, 
priceperea .și competența ma
nifestată in organizarea și con
ducerea activității industriale 
să aibă un corespondent firesc 
ți in creșterea corespunzătoare 
f producției agricole și îndeo
sebi în sectorul zootehnic.

Preocupfndu-se stăruitor de 
dezvoltarea pe baze moderne a 
agriculturii, partidul nostru ii 
acordă un sprijin însemnat, 
prin extinderea mecanizării și 
chimizării, printr-un substanțial 
ajutor financiar. în procesul 
mereu accelerat al construcției 
socialiste, în ritmurile înalte 
ale industrializării, sarcinile ce 
revin agriculturii sint și ele 
sporite, fiind necesar un vo
lum mai mare de produse des
tinate consumului și prelucră
rii industriale. De aceea, ță
rănimea trebuie să fie spriji
nită pe toate căile, pentru a 
te ridica la înălțimea produc
ției materiale realizată de cea 
mai înaintată forță a societă
ții — clasa muncitoare.

Știm că in prezent, țărăni
mea este puternic supusă in
fluențelor industriei, fumizind 
acesteia o însemnată parte din 
nevoile de forță de muncă. Ca 
dovadă numai în județul Hu
nedoara în acești ani populația 
urbană a ajuns la 68 la sută. 
Aproape nu este familie de 
țărani care să nu aibă un 
membru al ei salariat în in
dustrie. Noi vedem în aceasta 
un fapt pozitiv, un element 
important de progres social, 
care însă, în același timp ridi
că și unele probleme in orga
nizarea activității agricole. Tre
buie să căutăm și să găsim 
cele mai corespunzătoare forme 
de rezolvare a acestor proble
me specifice județului Hune
doara. Absorbirea intr-un ritm 
rapid a forței de muncă țără
nești în ramurile industr: 
creșterea gradului de urbani
zare. nu trebuie să se realizeze 
în nici un chip în dauna sec
torului de producție agricolă 
ci, dimpotrivă, în folosul aces
teia. Este de datoria tuturor 
familiilor țărănești să depună 
toate eforturile pentru dezvol
tarea producției agricole și o 
sarcină de onoare pentru toți 
salariații care trăiesc în me
diul rural să pună umărul la 
întărirea economică și organi
zatorică a cooperativelor agri
cole din județ.

Desigur, agricultura tării 
noastre este intr-un puternic 
avînt și, după cum știți, în 
planurile de perspectivă ea are 
rezervat un loc de frunte. Re- 
ferindu-ae in special la agri
cultura județului Hunedoara și 
Sa problemele ci, ne apare cla
că în fală datoria de onoare 

Aspect din timpul lucrărilor Conferinței extraordinare a organizației județene de partid Hunedoara.

de a ține pasul cu dezvoltarea 
industrială, să aliniem în ce) 
mâi scurt timp realizările din 
agricultură la nivelul frumoa
selor rezultate pe care le ob
țineți în producția de cărbune 
.și metal, pe șantierele de cons
trucții.

Toi arași.

Dezvoltarea in ritm susținut 
a întregii economii a țării de
termină schimbări structurale 
nu numai cantitativa,, dar și 
calitative în întreaga așezare 
a societății noastre. Astăzi nu 
mai avem de-a face cu mun- 
citorul dc acum 25 de ani, nici
< u cel dc acum 20 de ani, nici 
de acum 15 ani. Omul crește 
mai repede dorit industria, 
cerințele Iui sporesc mai repe
de decit posibilitățile materia
le. Și nici nu se poate să nu 
fie așa devreme cc este în fi
rea lucrurilor ca gindirca și 
hotărîrea să preceadă realiză
rile. Avem motive suficiente să 
afirmăm că oamenii noștri au 
crescut în ritmuri corespunză
toare. Muncitorii, țăranii, inte
lectualitatea, fiecare dintre a- 
coste categorii mari ale socie
tății poartă caracteristicile dez
voltării noastre furtunoase. Al
tul este astăzi muncitorul, ță
ranul, intelectualul, cu posibi
litățile lor in gîndire. în jude
care și hotărirc, altele sint 
mijloacele materiale pe care le 
au la dispoziție pentru a trans
forma hotăririle în fapte.

Nivelul cultural, nivelul po
litic s-au dezvoltat o dată cu 
creșterea puterii materiale a 
maselor. Sprijiniți pe această 
dezvoltare armonioasă a eco
nomicului și a socialului 
noi am putut demonstra cu fer
mitate principiile de bază ale 
politicii noastre, care se expri
mă prin independență, suve
ranitate, egalitate in drepturi 
ca cerințe esențiale pentru a- 
firmarea unui popor, a unei 
țâri. Realizările noastre de
monstrează fără putință dc tă
gadă viabilitatea națiunii in 
socialism, a rolului și a func
țiunilor ei. Abia în socialism, 
eliberată de contradicțiile de 
clasă, de acel analfabetism care 
macină conștiința oamenilor și 
nu-i permite să se valorifice, 
ca capătă întreaga capacitate 
a creației .și afirmării ca o for
ță principală de progres. în 
vreme ce națiunea burgheză nu 
era în stare decit prin cîțiva 
oameni luminați să plîngă sau 
să deplingă munții care poartă 
aur și pe cei obligați să cer
șească din poartă-n poartă, 
cum spune un vechi cîntec năs
cut pe plaiurile dumneavoas
tră. Astăzi. în națiunea noas
tră socialistă, omul conștient, 
descătușat pe vecie dc lanțuri
le nedreptelor orinduieli, își 
făurește liber soarta sa .și poa
te concepe cele mai îndrăz
nețe planuri pentru el și pen
tru urmașii săi.

Aceasta este realitatea pe 
care noi, prin vrednicia și ho- 
tărirea noastră o afirmăm cu 
fiecare zi și care constituie 
contribuția noastră la a face 
din socialism acea uriașă forță 
de atracție spre care se în
dreaptă cu speranțe nedezmin
țite, — și pe care viitorul nu 
le va dezminți — toate popoa- 
iele care s-au eliberat de jugul 
colonial și care tind să se eli
bereze de exploatarea capita
listă.

în afirmarea funcției națiu
nii socialiste, noi nu operăm 
cu simple elemente teoretice. 
Noi am dat națiunii socialiste 
armătura necesară stabilității 
.și trăiniciei, — statul socialist 
— după ce am așezat în frun
te forța conducătoare a parti
dului comunist, forță unică de 
la care pleacă toate impulsu
rile și spre care vin toate seîn- 
teile reacțiilor și a influențe
lor conștiinței unui popor care 
astăzi atinge 20 de milioane de 
oameni. Noi ținem la consoli
darea și dezvoltarea statului 
socialist, in interesul afirmării 
plenare a națiunii socialiste ca 
forță de progres a contempora
neității.

O dată cu creșterea puterii 
materiale, cu dezvoltarea capa
cității creatoare, a cunoștințe
lor și cerințelor oamenilor 
muncii, perfecționăm structura 
statului și a societății. Partidul 
nostru comunist face acest lu
cru pentru a afirma cu putere 
principiul fundamental al ma
rii opere sociale pe care so
cialismul o realizează — demo-
< rația socialistă — menită să 
desăvirșească și să ridice la un 
înalt grad de perfecțiune și 
echitate relațiile in societate. 
Noile forme în care am cris
talizat și dezvoltat democrația 

socialistă deopotrivă în admi
nistrație, în economic ca și în 
politică, vă sint binecunoscu
te. Ele sint reprezentate prin 
măsurile luate de partid in ce 
privește reorganizarea adm; us- 
trativâ, așezarea mai solida a 
economiei noastre pe baze mo
deme potrivit cerințelor progre
sului, care să elibereze și să 
dinamizeze forțele creatoare lo
cale, să valorifice mai din plin 
priceperea oamenilor, vasta lor 
experiență și hărnicie. A fost 
creai: Frontul Unității Socia
listo, organism de largă repre
zentare, cave dă expresie solî- 
darității tuturor categoriilor 
socialo precum și a naționali
tăților conlocuitoare, pentru 
că în condiții de deplină ega
litate in exercitarea drepturi
lor, iși afirmă suprema dato
rie de a-și aduce întreaga lor 
contribuție în vasta operă a 
desăvîrșirii construcției socia
liste.

In acest larg cadru se poate 
vorbi de o conducere științifică, 
ce se realizează în primul rind 
prin îmbinarea armonioasa a 
formelor organizatorice insti
tuite, prin promovarea în toate 
sectoarele vieții politice, eco
nomice și sociale a principiului 
gîndirii conducerii și deciziei 
colective. Am operat acest an
samblu de măsuri pornind dc 
la adevărul incontestabil, te
meinic verificat de viață că as
tăzi nimeni nu-și mai poate 
aroga capacitatea de a conduce 
unic, fără ajutorul vreunui co
lectiv. Conducere colectivă 
înseamnă competență și cali
ficare superioară, însumarea 
experienței unui mare număr 
de oameni cu pregătire cores
punzătoare, o mai bună împăr
țire a atribuțiilor și răspun
derilor, o diviziune corectă a 
acestora și a funcțiilor de con
ducere, însemnează în final 
mai -multă inițiativă și capaci
tate de decizie in scopul creș
terii eficienței în toate dome 
niile.

Vorbind despre dezvoltarea 
democrației socialiste, des
pre formele în care se ma
nifestă nu trebuie să uităm că 
ea este o formă superioară 
de disciplină socială. Cultivarea 
unei corecte discipline sociale, 
conștiente, împământenirea și 
cimentarea ci este necesară ori
cărei organizări superioare, in
dispensabilă afirmării funcțiu
nilor statului socialist. Ea este 
necesară exercitării la nivelul 
actualelor exigențe a rolului 
conducător a) Partidului Comu
nist Român în toate domeniile 
vieții politice, economice și so- 
cial-cul turale.

Tovarăși,

Politica internă a țării noas
tre, se află, după cum bine 
știți intr-o deplină unitate cu 
politica promovată do psrii lul 
nostru pe plan extern. Poziția 
noastră in politica externa iz
vorăște din necesitatea asigu
rării unei depline echități în 
relațiile dintre state și națiuni, 
fie ele mari sau mici. Ea con
cepe relațiile cu țările socialis
te — ca și cu alte țări — pe 
baza deplinei independențe, pe 
baza deplinei suveranități și 
egalități în drepturi. Pe aceste 
baze am înțeles să așezăm co
laborarea noastră în cadrul 
C.A.E.R., de pe aceste poziții 
am privit și afirmat relațiile 
in organizația de apărare a 
Tratatului de Ia Varșovia. Am 
susținut și suțineni cu fermi
tate această poziție oriunde s-a 
încercat și se încearcă, sub di
ferite forme, să se dea suve
ranității — parte integrantă, 
fundamentală a principiilor de 
care vorbim — alte sensuri de- 
cît acelea pe care le conține 
noțiunea de suveranitate.

De pe aceste poziții a vorbit 
secretarul general al Comitetu
lui Central al partidului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceauses
cu la Consfătuirea internațio
nală a partidelor comuniste și 
muncitorești de la Moscova, a- 
preciată cu justificată mîndrie 
și în cadrul conferinței noastre. 
Cu acest prilej delegația noas
tră, în frunte cu secretarul 
genera] al partidului, a afirmat 
cu toată demnitatea princip/î’ - 
care stau la baza politicii in
ternaționale niarxist-leniniste 
a Partidului Comunist Român 
socotind că aceasta constituie 
cea mai bună contribuție la 
clarificarea problemelor miș
cării comuniste și muncitorești, 
la găsirea celor mai potrivite 
căi pentru a deschide in conti
nuare drum larg dc afirmare 
a socialismului în Iunie. Pen
tru prima dată la consfătui
rea de la Moscova au fost ex
puse idei și păreri care s-au 

confruntat deschis. încercările 
do reactualizare a unui centru 
hegemon, de n condamna pe 
cineva care face parte din 
sistemul socialist, dc u legaliza 
într o formă sau alta ameste
cul în treburile interne ale 
altora. N-au putut să găsească 
nici susținere și nici să se a- 
firnic organizat la consfătuire. 
Este un succes pe drumul spre 
întărirea unității, la care co 
muniștii români și-au adus 
partea lor dc contribuție, a- 
părind principialitatea relațiilor 
din rindurile mișcării comu
niste. sporind U-și si mai mult 
prestigiul și autoritatea dc care 
se bucură pe plan internațio
nal.

Partidul nostru consideră (ă 
sistemul socialist poale și tre
buie să se afirme cu și mai 
multă Vigoare ca forță deter
minantă a progresului umani
tății, cu toate divergențele și 
deosebirile dc vederi existente 
între partide. în mersul său ne
stăvilit înainte, în ciuda tutu
ror obstacolelor, socialismul își 
sporește puterea dc atracție, 
capacitatea de a influența conș
tiința popoarelor, care caută 
ieșire din dificultățile impuse 
de societatea capitalistă.

Cu toate realizările determi
nate de revoluția tehnico-știin- 
țifică pe care o trăim, capita
lismul a intrat adine în hățișul 
unor contradicții ireconciliabile 
proprii sistemului său, pe care 
nu este în stare să Ie rezolve. 
Să luăm pentru ilustrare pe 
ce) mai puternic reprezentant 
al societății capitaliste — im
perialismul american. Deși 
dispune de peste 3 000 de baze 
militare cu care a împînzit a- 
proape tot globul, transformin- 
du-se în jandarm al lumii ca
pitaliste, el nu este capabil să 
obțină succese militare decisi
ve intr-un război pe un front 
îngust cum este cel din Viet
nam. Nu-1 ajută nici cheltuirea 
a 36 miliarde de dolari anual, 
pe care le pulverizează'pe bom
bardamente și pe întreținerea 
soldaților săi care nu știu cum 
să-și apere pielea de mînia u- 
nui popor care luptă pentru li
bertate și apărarea ființei sale 
naționale. Imperialismul amc 
rican n-a rezolvat șomajul și 
problema rasială, nu a soluțio
nat numeroase probleme fun
damentale ridicate de dezvol
tarea lumii contemporane, ca 
de exemplu relațiile cu țările 
Americii Latine, zguduite de 
mișcări care au la bază grava 
nemulțumire față de domina
ția imperialismului american.

în fața acutelor probleme 
care frămîntă contemporanei
tatea — explozia demografică 
pe care o cunoaște omenirea, 
subalimentația cronică a 60 la 
sută din populația planetei, 
stagnarea și subdezvoltarea, 
adincirca prăpastiei dintre ma
rile metropole imperialiste ți 
țările „lumii a treia", injus
tiția și oprimarea națională și 
socială — „soluțiile" capitalis
te se dovedesc incapabile să 
ofere o perspectivă clară a dez
voltării și progresului umani
tății.

Unica alternativă a realiză
rii idealurilor de prosperitate 
și progres ale popoarelor este 
socialismul — orînduirea depli
nei afirmări a suveranității, in
dependenței și egalității, a spi
ritului de creație al fiecărui 
popor, a dreptului inalienabil 
al națiunilor de a-și mobiliza 
întreaga capacitate economică, 
toate resursele materiale și u- 
mane pentru a păși nestin
gherite pe drumul unei dezvol
tări rapide, de sine stătătoare. 
Partidul Comunist Român mi
litează cu tenacitate pentru re
cunoașterea acestor principii, 
a diversității de condiții in care 
se dezvoltă popoarele, a drep
tului fiecăruia de a fi stâpîn 
la el acasă, de a căuta și des
coperi cu propriile forțe căile 

'rezolvării problemelor interne.

Tovarăși,

Congresul al X-lea al parti
dului, sprijinit pe bilanțul 
realizărilor obținute, pe realis
mul planurilor noastre de pers
pectivă, are menirea să dea 
un nou conținut întăririi rolu
lui conducător al partidului în 
România, să afirme unitatea 
indestructibilă dintre partid și 
popor, unitate verificată prin 
nenumărate întîlniri și perma
nente consultări ale conducerii 
partidului cu voința poporului. 
Congresul al X-loa va da parti
dului o conducere capabilă, pe 
măsura sarcinilor complexe 
care caracterizează dezvoltarea 
noastră, o conducere izvorîtă 
din voința exprimată intr-o 

Impresionantă unanimitate și 
spirit democratic de întregul 
partid.

Propunerea candidaturilor 
pentru organele conducătoare 
ale partidului reprezintă un 
element nou nu numai în prac
tica Partidului Comunist Ro
mân ci, în general, în practica 
partidelor comunisto. repre
zintă stadiul unei dezvoltări 
superioare a democrației noas
tre și ale cărei rezultate noi 
socotim < ă vor fi absolut po
zitiv»'. Propunerea ea tovară
șul Nicolae Ceaușescu să fie 
reales în funcția de secretai* 
general al partidului, asupra 
căreia urmează să se pronunțe 
Congresul, ținînd cont de ade
ziunea unanimă a organizațiilor 
de partid din toată țara, repre
zintă, indiscutabil un pas dc 
o deosebită valoare și semni
ficație. Prin aceasta se asigură 
continuitatea unei politici să
nătoase. științifice și realiste, 
în deplină concordanță cu in
teresele fundamentale alo po
porului. Vreau să subliniez, că 
prin această raliere a noastră 
a tuturor, în jurul candidaturii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru înalta funcție dc secre
tar general al C.C. a) P.C.R., 
asigurăm în continuare stabi
litatea de granit, dc oțel a po
liticii noastre, în apărarea prin
cipiilor după care ne călăuzim.

Pe tovarășul Nicolac Ceaușes
cu, noi comuniștii mai vechi îl 
cunoaștem dc multă vreme. 
Personal, il cunosc din 1935, 
do la închisoarea din Brașov. 
Avea 17 ani. Intrase de vreun 
an do zile în rindul luptăto
rilor tinerelului comunist. Dc-a 
lungul anilor de luptă și de 
muncă, am putut constata că 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
îmbină în persoana sa tenaci
tatea și bărbăția comuniștilor 
români cîștigate in activitatea 
ilegală, eu vasta experiență 
dobindită în anii construcției 
socialiste cind partidul se ma
nifestă ca forță conducătoare 
a întregii noastre societăți. Se
cretarul general întrunește ar
monios atributele necesare unui 
conducător comunist, maximă 
integritate do caracter și pro
bitate politică, o putere de 
muncă extraordinară ca nici 
unu) dintre noi la vîrsta la care 
no găsim, și ca nici unul 
dintre cei mai tineri care 
n-au avut timpul necesar pen
tru a dobîndi in totalitate ca
ii lățile unui revoluționar încer
cat. Nicolae Ceaușescu este o- 
mul în jurul căruia s-a cimen
tat mai puternic principiul 
conducerii colective in munca 
de zi cu zi a partidului nos
tru. Este tipul conducătorului 
care are mereu în față preocu
parea dc a nu trece nepăsă
tor peste părerile altora. Aces
te calități îl fac deosebit de 
valoros in colectivul de condu
cere al partidului nostru in 
care deține rolul de frunte. 
Cu asemenea conducere, izvo- 
rită din voința unanimă a par
tidului, Congresul al X-lea va 
asigura creșterea capacității de 
luptă a partidului, întărirea ro
lului său conducător în socie
tate, mărirea contribuției sale 
la afirmarea forțelor socialis
mului în lume.

In acest cadru, organizația 
comuniștilor din Hunedoara 
este o parte activă a partidu
lui nostru, un avanpost de lup
tă în care se afirmă compe
tența. priceperea, capacitatea 
și vigoarea. Vă felicit în nu
mele Comitetului Central pen
tru rezultatele remarcabile ob
ținute. Sîntem siguri că pe te
renul sănătos al răspunderilor 
care domină activitatea orga
nizației județene de partid, 
unele neajunsuri semnalate de 
conferință sint trecătoare, pot 
fi și vor fi fără îndoială în
lăturate.

Vă rog să-mi permiteți să 
închei prin a ura organizației 
comuniste din județul Hune
doara, mult succes în activi
tatea ei viitoare, de organizare 
și mobilizare a oamenilor mun
cii la traducerea în viață a 
mărețelor sarcini ce vor fi tra
sate de cel de-al X-lca Con
gres al partidului, pentru de-- 
săvîrșirea construcției socialis
te, pentru înflorirea multilate
rală a patriei noastre.

(Cuvîntarea a fost subliniată 
în repetate rînduri cu vii și 
puternice aplauze, cu îndelungi 
aclamații, urale și ovații pen
tru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul său Central 
în frunte cu tovarășul Ceaușes
cu).

La cariera Bănită se pregătește o nouă pușcătură.
 *Foto | N. MOLDOVEAN U

Manifestări
tehnico-științifice

Documentele pregătitoare 
pentru Congresul al X-lea al 
partidului au declanșat o vie 
activitate și pe tărîmul pro
pagandei tehnice. Comitetele 
sindicatelor împreună cu con
ducerile tehnice ale unităților 
economice din municipiu, 
sub îndrumarea organizațiilor 
de partid, organizează un .șir 
de manifestări tehnico-științi- 
fice cu caracter informativ și 
de documentare menite să 
sprijine intensificarea acțiu
nii de organizare a producți
ei și a muncii la un nivel 
superior in vederea realizării 
exemplare a sarcinilor de 
plan din acest an, obținerii 
de noi, și importante succese 
în realizarea angajamentelor 
de întrecere in cinstea Con
gresului al X-lca al partidu
lui și aniversării unui sfert 
de veac de la eliberarea pa
triei.

♦ SIMPOZION
Ilustrind o sarcină impor

tantă pusă de proiectul de 
Directive în fața minerilor, la 
mina Petrila este programat 
pentru marți 22 iulie un in
teresant simpozion tehnic in
titulat „Căile de reducere a 
consumului specific de lemn 
de mină". In cadrul simpozi
onului vor fi făcute două ex
puneri I I „Posibilități de ex

Bilanț fructuos al acțiunilor patriotice 
ale tinerilor din Vulcan

Peste 500 000 de ore de mun
că patriotică au efectuat de 
la începutul anului, tinerii din 
orașul Vulcan, la chemarea or
ganizațiilor U.T.C. din locali
tate. Bilanțul acestor ore, in 
care elanul tinerilor a fost con
jugat cu dorința nețărmurită 
a lor de a contribui la înfru
musețarea orașului, la valori
ficarea unor cantități însem
nate de fier veclr, este deose
bit de fructuos. Pînă în pre
zent au fost colectate 300 tone

SPORT
„Cupa ceferistului" a revenit 

sportivilor de la depou
In ziua de 18 iulie a.c., baza 

sportivă de la depou și sala 
clubului sindicatului C.F.R. 
din Petroșani au găzduit etapa 
municipală a competiției pe 
ramura de producție — trans
porturi. La startul întrecerilor 
s-au aliniat selecționatele spor
tive sindicale din complexul 
C.F.R. și depoul din Petroșani.

Întrecerile au avut loc la 
disciplinele fotbal, volei, atle
tism, șah, tenis de masă și po
pice. Selecționata sportivă a 
depoului Petroșani a totalizat 
9 puncte față de cele 8 puncte 
ale selecționatei complexului 
C.F.R. elasîndu-se astfel pe lo
cul I, și cucerind „Cupa cefe
ristului “.

Redăm mai jos rezultatele 
și eîteva aspecte privind des
fășurarea întrecerilor.

Fotbal : Complexul C.F.R. — 
Depou 3-0 (2-0). Intilnire viu 
disputată In care jucătorii com
plexului C.F.R. au reușit să fi
nalizeze dc trei ori prin go
lurile marcate dc Bălan min. 
35 și Antal In min. 37 și 80. 
S-au evidențiat : Drujansehi 
llie. Antal Adalbert, Bălan Du
mitru și Oprișor Constantin de 
la echipa învingătoare și Har- 
tupan Radu, David Gheorghe, 
Vesa Viorel .și Șfabu Vasile 
de la învinși.

Volei : Depou — Complexul 
C.F.R. 3—2.

Partidă echilibrată, caracte
rizată printr-o luptă dirză pen

tindere a înlocuitorilor mate
rialului lemnos la E.M. Pe
trila* (referent ing. Dimitrie 
Simota, inginerul șef al 
minei) ; II „Căile de reduce
re a consumului dc lemn 
prin folosirea lui rațională 
in cadrul tehnologiei existen
te" (referent ing. Aurel Ru- 
su, șeful serviciului tehnolo
gic și de organizare a muncii)

Simpozionul va avea loc in 
sala de ședințe a minei (ora 
15,00) iar la lucrările lui par
ticipă personalul tehnic al 
exploatării.

♦ MASĂ ROTUNDĂ
Creșterea productivității 

muncii, această esențială la
tură a activității economice 
va fi abordată de masa ro
tundă, ce va fi organizată tot 
marți 22 iulie la mina 'Vul
can. In cadrul acestei mani
festări va fi dezbătută tema : 
„Creșterea productivității 
muncii la lucrările dc aba
taj" (referent ing. Ioan Here- 
țiu).

Masa rotundă iși va desfă
șura dezbaterile in sala clu
bului din orașul Vulcan (ora 
18) și )a ea vor participa mi
neri șefi de brigadă și de 
schimb de la abataje frontale, 
maiștri mineri, ingineri șefi 
de zonă, conducători tehnici 
și ingineri șefi de schimb 
din conducerea zonelor.

fier vechi, care au luat drumul 
oțelăriilor patriei, au fost ame
najate spații verzi și baze spor
tive însumînd o suprafață de 
peste 40 000 mp, au fost exe
cutate lucrări de întreținere a 
drumului turistic din ora? 
pînă la cabana Vîlcan.

In cadrul acestor acțiuni 
s-au evidențiat în mod deose
bit tinerii din organizațiile 
U.T.C. de la exploatarea mini
eră Vulcan, Prcparația cărbu
nelui Coroești, Liceu) nr. 6, 
magazinul alimentat nr J0.

tru fiecare minge. Victoria e- 
chipci depoului este rezultatul 
calmului in final și unui joc 
mai organizat.

Atletism : La unica probă 
a concursului, aceea pe 100 
metri plat, pe primele trei lo
curi s-au clasat, in ordine : N. 
Borca. depou. Constantin Opri
șor — complex și Iosif Cocsoi 
— depou.

Șah : Complex C.F.R. — De
pou 6—4. S-au evidențiat Fie
rea Humailă, 'Ștefan Reni — 
depou și Ștefan Cocioabă și 
Constantin Avrămiuc din echi
pa complexului.

Tenis de masă : Complexul 
C.F.R. — Depou 2-0 prin vic
toriile obținute de jucătorii 
Ștefan Benea și Idocliini Pîgui 
in fața lui Sapotiuc și Luca de 
la depou.

Popice : Selecționata depoului 
formată din popicarii Dumitru 
Arjoca, Iosif Matei, Toan Lu- 
gojan .și Ioan Moldovan a to
talizat 997 p.d. ei.știgînd între
cerea fără adversar.

Pozitiv este faptul că între
cerile au atras tineri sportivi 
talentați caic pot fi legitimați 
și angrenați in activitatea coni- 
petițională. La buna reușită a 
competiției și-au adus contri
buția comitetul sindical, con
ducerea depoului și arbitrii 

«Ștefan Curta și Alexandru Zo- 
lotaru.

Aurel SLABII

MARȚI 22 IULIE

11.15 Trasrnlslc in direct. 
Parada militară șl de
monstrația oamenilor 
muncii din Varșovia.

11.45 Pagini din opere româ
nești.

12,05 Film TV Noua poar
tă a Bucureștiului — 
aeroportul Otopeni (re
luare).

12.20 închiderea emisiunii 
de dimineață.

17.30 Buletin do știri.
17.45 Emisiune poloneză pen

tru ' - i mici: „Țara
minunată11. Film de de
sen animat.

17,55 Emisiune pentru co- 
pii: Marek Pistruiatul 
(episodul II) film scria).

1.5,25 _La braț cu tinerețea** 
— emisiune pentru ti
neret.

18.45 Program de filme do
cumentare poloneze : 
Duminică de august. 
O zi obișnuită.

19,90 Telejurnalul do seară.
20.15 Film artistic „Canalul11, 

producție a studiouri
lor cinematografice po
loneze.

21.40 Film documentar : Oro
logiile Cracoviei.

22,05 Preludiu la concursul 
național de creație și 
interpretare do muzică 
ușoară românească Ma- 
maia-1969.

22.20 Monografii contempo
rane. Tirgu Mureș... in 
orele florilor — film.

22.40 Publicitate.
22.45 Romanțe interpretate 

de Marioara Tănase și 
un trio vocal.

23.15 Telejurnalul de noap
te și buletinul meteo
rologic.

23.30 Închiderea emisiunii.

radio
MIERCURI 23 IULIE

PROGRAMUL I : 5.05—6,00 
Program muzical de dimi
neață ; 6,05—9,30 Muzică .și 
actualități ; 9,30 Viața cărți
lor ; 10,10 Curs de limba 
germană ; 10,30 Cintece de 
masă și lucrări corale ; 10,45 
Din muzica popoarelor; 
11.05 Revista economică ; 
11,25 Varietăți muzicale; 
12,00 Melodii de Horia Rop- 
cea și Ion Calistrache; 12,15 
Cronica muzicală: 12,25 Mo
ment științific ; 12,30 întil- 
nire cu melodia populară și 
interpretul preferat ; 13,00 
Radiojurnal ; 13.10 Mic ma
gazin muzical ; 14,10 File de 
legendă; 14,35 Cu cîntecul 
și jocul pe întinsul patriei;
15,20 Radio publicitate ; 15,30 
Compozitorul săplămînii; 
16,00 Radiojurnal; 16,20 Ciu
tă Dorina Drâghici ; 16,30 
Consultație juridică ; 16,40 
Pagini din muzica corală ; 
17,05 Antena tineretului;
17.30 Concert de muzică
populară ; 18.10 Programul
partidului — programul nos
tru ; 18,30 O melodie pe a- 
dresa dv.; 19,00 Gazeta ra
dio : 19,25 Săptămina unui 
meloman : 20,05 Tableta de 
seară ; 20,10 Interpreți cele
bri ; 20,30 Eminesciană;
20,35 Pentru magnetofonul 
dv. : 21.00 Evocări literare I 
Ion Barbu (I); 21,20 Revista 
.șlagărelor; 21,30 Sport; 21,40 
Revista șlagărelor ; 22,00 Ra
diojurnal ; 22,20 Pagini din 
muzica de estradă; 22,55
Moment poetic; 23.00 Voci, 
orchestre, melodii; 0.03—
5.00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II : 6.10 Va
rietăți matinale ; 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei; 7,11 
Marșuri sportive ; 7.30 Cintă 
Lidia Andronescu și Ionel 
Miron : 7,45 Muzică popu
lară; 8.10 Tot înainte : 9,00 
Melodii populare : 10,30 An
tena tineretului: 10,55 Cintă 
Gaby Novak și Zdenek Si
liră : 11.15 Muzică populară ;
11.30 Antologie contempora
nă : 11.50 Muzică de estradă; 
12.03 Avanpremieră cotidia
nă ; 12.15 Muzică ușoară ;
12.45 Concert de prinz: 13,30 
Ora veselă : 14.03 Melodii 
estivale : 15.00 Moment știin
țific ; 15.05 Coruri <i dansuri 
din opere : 15,30 Din albu
mul muzicii de estradă; 16,00 
Radiojurnal: 16,55 Sfatul me
dicului : 17.00 Muzică ușoa
ră : 17,40 Radio publicitate; 
18.00 Varietăți muzicale; 18.50 
Piese do virtuozitate din mu
zica populară ; 19.20 Meri
diane lirice ; 19.40 Arii dm 
operete : 19.50 Noapte bună, 
eonii ! ; 19,55 Muzică popu
lară cerută de ascultători:
20.15 Melodii din filme; 20.35 
Arte frumoase; 21,10 Teatru 
radiofonie ; 22.08 Mărturisiri 
pe portativ ; 22.20 Gala umo
rului ; 22.50 Arii din opere : 
23,05 Cintă Raphael.

BULETINE DE ȘTIRI : 
Programul I : 5,00; «00;
10 00; 11,00; 17.00: 18.00; 20 00: 
24.00: 2.00; 4.00. Programul
11 : 6,05- 12.00: 14.00; 21.00; 
23.00: 055.

Filme
MIERCURI 23 IULIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Tarzan, omul junglei ; 
Republica : Am două mame 
și doi tați ; PETRILA : Re
pulsie ; LONEA — Minerul: 
Tata ; VULCAN : Pe teren 
propriu : LUPENI — Munci
toresc: Post sezon; Cultu
ra) : Prințul negru ; PARO- 
ȘENI : Zolta-n Karpatv; U- 
H1CANI i Boia.
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Lupte aeriene și violente dueluri 

de artilerie de-a lungul Canalului de Suez
TEL AVTV 21 (Agerpres). — 

„Axiația israeliană a atacat du
minică pozițiile egiptene si
tuate în partea de nord a Ca
nalului de Suez, a declarat un 
purtător do cuvint al armatei 
israeliene citat de agenția Fran
ce Presse. El a menționat, tot
odată, că aviația egipteană a 
intervenit, atacînd pozițiile is- 
raeliene. în timpul luptei ae
riene angajate între avioanele 
celor două părți în conflict, a 
declarat purtătorul de cuvint 
israelian. cinci aparate egipte
ne au fost doborite. partea is- 
reliană pierzînd două. Agen
țiile de presă, citind comuni
cate și declarații ale purtăto
rului de cuvint israelian. rela
tează că raidurile israeliene a- 
supra pozițiilor egiptene au du
rat câteva ore. în acțiune au 
Intrat artileria antiaeriană, ins
talațiile de rachete și unități
le de tancuri.

O
CAIRO 21 (Agerprcs). — Un 

purtător de cuvint al R.A.U. a 
confirmat duminică raidurile 
aviației israeliene asupra pozi
țiilor egiptene situate în par
tea de nord a Canalului de 
Suez, anunță agenția M.E.N. A- 
viația egipteană a primit, la 
rîndul ei. instrucțiuni să intre 
în acțiune și să atace fortifi
cațiile. cuiburile de artilerie șl 
instalațiile de rachete israelie
ne. Tn timpul luptelor aeriene, 
afirmă comunicatul, aviația e- 
gipteană și artileria antiaeria
nă a doborît 19 aparate israelie
ne. Partea egipteană a pierdut 
două avioane. Purtătorul de 
cuvint egiptean a menționat că 
luptele aeriene s-au desfășurat 
timp de aproximativ șase < re,

Tentativă 
de lovitură 

de stat 
în Sudan

KHARTUM 21 (Agerpres). — 
Guvernul Sudanului a lichidat 
la 18 iulie o tentativă de lovi
tură militară de stat, a declarat 
ministrul sudanez de interne, 
Farouk Osman Hamadallah, re
latează agenția U.P.I.

Primul ministru sudanez, Abu 
Bakr Awadallah. a declarat că 
«elemente contrarevoluționare 
au pus la cale o tentativă de 
răsturnare a regimului instau
rat la 25 mai a. c. în Sudan*.

Printre autorii tentativei se 
află numeroși lideri ai partide
lor politice interzise în Sudan 
după preluarea puterii de către 
Consiliul comandamentului re
voluției și membri ai unităților 
de guerilă din provinciile me
ridionale ale țării, a declarat 
ministrul Hamadallah. Autorii 
Complotului vor fi deferiți jus
tiției și judecați de către un 
tribunal militar, a anunțat mi
nistrul sudanez de interne.
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PREȘEDINTELE COiNSILIU- 

LUI DE MINIȘTRI AL 
U£.SȘ„ ALEXEI KOSIGIIIN. 
l-a primit Ia 21 iulie pe cunos
cutul om politic american, fos
tul vicepreședinte al S.U.A., 
Hubert Humphrey, Ia cererea 
acestuia. A avut loc o convor
bire, în cursul căreia a fost 
abordat un cerc larg de pro
bleme.

Problema succesiunii la con
ducerea statului se află în pre
zent în centrul actualității po
litice din Spania. Potrivit ho- 
tărîril anunțate săptâmina tre
cută. GENERALUL FRANCO 
VA PREZENTA MARȚI IN 
FAȚA CORTESURILOR (PAR
LAMENTUL SPANIOL) UN 
MESAJ. PRIN CARE VA DE
SEMNA IN MOD OFICIAL 
PE VIITORUL SAU SUCCE
SOR, prințul Juan Carlos de 
Bourbon. Miercuri, intr-o nouă 
ședință plenară a Cortesurilor, 
prințul Juan Carlos, desemnat 
ca „succesor al șefului statu
lui și viitor rege al Spaniei", 
va depune jurămîntul de fide
litate față de legile constitu
ționale și principiile ..mișcării 
naționale" falangiste.

■ Rk

Senatorul australian Reginald 
J. Turnbull, fost ministru al 
sănătății în guvernul statului 
Tasmania, a creat UN NOU 
PARTID POLITIC care se opu
ne participării Australiei la ac
țiunile militare din Vietnam. 
Noul partid, care poartă denu
mirea de „Partidul Australiei', 
cere retragerea trupelor austra
liene dislocate în Vietnamul dc 
sud.

Partidul Australiei, a anunțat 
Reginald Turnbull, va prezenta 
30 de candidați in alegerile din 
octombrie și noiembrie pentru 
Camera Reprezentanților de la 
Canberra. 

fiind însoțite de violente due
luri de artilerie dc-a lungul 
Canalului de Suez. Aviația și 
artileria egipteană au atacat 
pozițiile israeliene situate la 
Romana. Kantara. Ismailia și 
la sud de portul Tewfik.

O
TEL AVIV 21 (Agerprcs). — 

Un purtător de cuvint al gu
vernului israelian a declarat că 
reprezentantul special al secre
tarului general al O.N.U. in 
Orientul Apropiat. Gunnar Jar
ring. i-a declarat ministrului 
dc externe israelian Abba E- 
ban că nu-și va relua misiunea 
sa în această regiune într-un 
viitor apropiat. Misiunea lui 
Jarring a fost suspendată în 
martie după începerea convor
birilor reprezentanților celor 
patru puteri la New York.

A

întrunirea 0. S. A. 
intr-o ședință 
extraordinară

WASHINGTON 21 (Agerpres). 
— Organizația Statelor Ameri
cane s-a întrunit luni de dimi
neață într-o ședință extraordi
nară pentru a discuta încălca
rea hotăririi de încetare a fo
cului la frontiera dintre Hon
duras și Salvador. Potrivit unor 
surse diplomatice, trupele sal- 
vadoriene ar fi înaintat și mai 
mult pe teritoriul Hondurasu
lui. Acordul de încetare a fo
cului cerea Salvadorului să-și re
tragă trupele de pe teritoriul 
hondurian, în decurs de 96 de 
ore. Ostilitățile între cele două 
țări au început lunea trecută.

ITALIA : Cortegiul celor peste 2 000 de muncitori din 
Castellammare di Stabia — care au organizat o demonstra
ție în semn de protest față de creșterea prețurilor, pentru 
apărarea puterii de cumpărare; întreaga populație s-a soli
darizat cu muncitorii demonstranți.

„NE BUCURĂM DE SUCCE
SUL ASTRON AUȚILOR A- 
MERICANI", A DECLARAT 
KONSTANTIN FEOKTISTOV, 
cosmonautul sovietic care la 
bordul navei „Voshod“, a efec
tuat un zbor orbital în Jurul 
Pămîntului în octombrie 1964 
„Aceasta constituie împlinirea 
visurilor multor oameni. Fo
losesc această ocazie pentru 
a-i felicita pe Neil Armstrong. 
Edwin Aldrin și Michael Col
lins".

„însuși faptul primei debar
cări a oamenilor pe alt corp 
ceresc nu poate să nu aprindă 
imaginația — a declarat Feok
tistov ziarului „Izvestia". Ceea 
ce in trecutul apropiat era de 
domeniul fantasticului, a deve
nit astăzi realitate". „Echipajul 
modulului' lunar a efectuat în 
mod strălucit aselenizarea", a
relevat cosmonautul sovietic,
evidențiind calmul și si^uran-
ța cu care echipajul lui . \-
pollo-ll“ a 
perațiile.

executat toate 0-

Oficialitățile indoneziene a- 
nunță că cei 175 de repre
zentanți ai triburilor papuașe, 
întruniți în adunarea consul
tativă în localitatea Nabire, au 
hotărit in unanimitate ca Iria- 
nul de vest să rămînă încorpo
rat în cadrul statului indone
zian, relatează agenția Reuter. 
In cadrul așa-numitului „act 
al liberei alegeri", care se des
fășoară în Irianul de vest, în- 
cepind de la 14 iulie, adunările 
consultative au fost convocate 
pentru a exprima opțiunile tri
burilor papuașe in legătură cu 
viitorul acestui teritoriu — da
că doresc să rămînă ia Indone
zia sau să devină independent. 
Patru din cele opt adunări ale 
reprezentanților populației băș
tinașe din Irianul de vest s au 
pronunțat pentru rămînerea in 
cadrul Indoneziei.

Cu prilejul celei 
de-a 25-a ani
versări a elibe

rării Poloniei
Cu prilejul celei dc-a 25-a a- 

niversări a eliberării Poloniei, 
luni după-amiază, a avut loc la 
Casa de cultură a studenților 
din Capitală o adunare festivă 
organizată de Consiliul Națio
nal al Frontului Unității Socia
liste.

Au participat tovarășii Chivu 
Stoica, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Emil Drăgănescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
Dumitru Popa, membru suple
ant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal București 
al P.C.R. primarul general al 
Capitalei, Eugen Jcbeleanu, vi
cepreședinte al Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste. Ton Preoteasa, secretar 
al Consiliului Central al 
U.G.S.R., Vasile Șandru, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne. reprezentanți ai unor insti
tuții centrale și organizații ob
ștești, un mare număr de oa
meni ai muncii din întreprin
derile și instituțiile Capitalei.

Au luat parte Jaromir Oche- 
duszko. ambasadorul R. P. Po
lone la București, și membri ai 
ambasadei.

Despre semnificația celei de-a 
25-a aniversări a eliberării Po
loniei a vorbit tovarășul Emil 
Drăgănescu.

A luat apoi cuvîntul Jaromir 
Ocheduszko, ambasadorul R. P. 
Polone la București.

Tn încheierea adunării Corul 
„Madrigal* și formații ale An
samblului artistic „Perinița* au 
prezentat un spectacol.

(Agerpres)

Agenția TASS informează că 
O ESCADRA de nave mill 
TARE SOVIETICE, compusă 
dintr-un crucișător purtător de 
rachete, două nave de însoțire, 
două submarine și nave anexă, 
care efectuează navigație de 
instruire în zona centrală a 
Oceanului Atlantic, a sosit în 
portul Havana, unde întreprin
de o vizită de prietenie, la in
vitația guvernului cubanez.

UN GLOB AL LUNII DIN 
AUR MASIV, cu un diametru 
de 6 cm, va fi oferit Rozei 
Kennedy, mama fostului pre
ședinte al Statelor Unite, de 
către un bijutier britanic drept 
omagiu pentru contribuția lui 
John Kennedy la cucerirea Lu
nii de către păminteni.

AMBASADORUL EXTRA
ORDINAR ȘI PLENIPOTEN
ȚIAR AL REPUBLICII SO
CIALISTE ROMANIA ÎN U- 
NIUNEA SOVIETICA, TEO
DOR MARINESCU, a fost pri
mit luni la Kremlin, la cererea 
sa, de Alexei Kosîghin, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

Cu acest prilej a avut Ioc 
o convorbire care s-a desfășu
rat într-o atmosferă de prie
tenie.

Parlicipanții la marșul împotriva armelor atomice și cu 
hidrogen au organizat in orașul japonez Kokura UN MI
TING, ÎN CADRUL CĂRUIA PARTICIPANT» AU CERUT 
RETRAGEREA ARMELOR ATOMICE ȘI CHIMICE DIN 
OKINAWA. Marșul, care a început din orașele Nagasaki, 
Myiadzaki și Kagoshima, este organizat cu prilejul deschi
derii la Hiroșima a conferinței pentru interzicerea armelor 
nucleare. In drum spre Hiroșima, parlicipanții la marș or
ganizează mitinguri șl adunări în localitățile prin care trec, 
chemînd la intensificarea acțunilor în favoarea apărării pă
cii și interzicerii armelor nucleare.

A 15-a aniversare a semnării 
acordurilor de la Geneva 

cu privire la Vietnam 
Miting la Hanoi

HANOI 21 (Agerprcs). — La 
Hanoi a avut loc un miting cu 
prilejul celei de-a 15-a aniver
sări a semnării acordurilor de 
la Geneva cu privire la Viet
nam. Au participat conducători 
dc partid și de stat, reprezen
tanți ai partidelor politice, ai 
organizațiilor de masă, ai Ar
matei'* Populare Vietnameze, ai 
comunităților religioase.

Luînd cuvîntul. Ton Duc 
Thang, președintele Prezidiului 
C.C. al Frontului Patriei din 
Vietnam, a relevat că în cei 15 
ani care s-au scurs dc la sem
narea acordurilor de la Geneva, 
S.U.A. au sabotat aceste acor
duri, duc un război dc agresiu
ne în Vietnamul de sud și în
treprind acțiuni de sabotaj în . 
nord. Tn fața acestor acte, popu
lația vietnameză, unită ca unul, f 
s-a ridicat cu hotărîre împo
triva agresiunii, obținind mari 
victorii pe plan militar, politic 
și diplomatic.

Tn continuare, Fam Van 
Dong, primul ministru al R.D. 
Vietnam, a dat citire apelului 
adresat poporului vietnamez de

Declarația guvernului 
revoluționar provizoriu 

al Republicii 
Vietnamului de sud

HANOI 21 (Agerpres). — Gu
vernul revoluționar provizoriu 
al Republicii Vietnamului de 
sud a dat publicității o decla
rație cu ocazia celei de-a 15-a 
aniversări a semnării Acordu
rilor de la Geneva cu privire 
la Vietnam, în care face un bi
lanț al succeselor obținute de 
poporul vietnamez și de Torțele 
armate ale F.N.E. în lupta îm
potriva agresiunii americane. 
Ca urmare a luptei neîntrerup
te a poporului vietnamez, Sta
tele Unite au lost nevoite să 
întrerupă necondiționat bom
bardamentele asupra Republicii 
Democrate Vietnam și să par
ticipe la convorbirile de pace 
de la Paris. Datorită poziției 
S.U.A. și a administrației sai- 
goneze, convorbirile de la Pa
ris nu a înregistrat nici un pro
gres.

Situația din Nigeria
LAGOS 21 (Agerpres). — Un 

comunicat militar difuzat la La
gos afirmă că trupele federale, 
înaintînd în toate sectoarele, au 
ajuns la aproximativ 10 km de 
orașul Owerri, ultima . locali
tate importantă controlată de 
unitățile biafreze. Potrivit agen
ției France Presse, comunicatul 
trece sub tăcere știrile prove
nite din surse biafreze care a- 
nunțau că 600 de soldați bia- 
frezi au ocupat diferite cartie

La 21 iulie 1969 S-A ÎNCHEIAT PROGRAMUL DE CER- 
CETARI IN SPAȚIUL CIRCUMLUNAR ȘI DE PRELUCRARE 
A UNOR NOI SISTEME AL STAȚIEI AUTOMATE SOVIETICE 
„LUNA-15", transmite agenția TASS. La ora 18,47 a fost pusă 
în funcțiune instalația de frinare, stația a ieșit de pe orbită 
și a atins suprafața Lunii în zona dinainte stabilită.

Stația „Luna-15" se deosebește de stațiile automate anteri
oare prin posibilitatea de a efectua aselenizări în diferite zone 
de pe suprafața satelitului natural al Pămîntului prin modifi
carea orbitei selenocentrice. Două asemenea modificări ale or
bitei au fost efectuate la 18 și 19 iulie, iar în cursul acestor 
modificări au fost verificate noile sisteme automate de navi
gație.

Rezultatele măsurătorilor efectuate de stația „Luna-15* se 
prelucrează.

Agenția V.N.A. anunță că U- 
NITĂȚI ANTIAERIENE ALF, 
ARMATEI POPULARE VIET
NAMEZE AU DOBORÎT UN 
AVION AMERICAN de recu
noaștere fără pilot, care a pă
truns în spațiul aerian al pro
vinciei Ha Dac. Agenția men
ționează că numărul total al 
avioanelor americane doborite 
în Vietnamul de nord se ridi
că la 3 307.

PREȘEDINTELE FINLAN
DEI. URHO KEKKONEN. Șl-A 
ÎNCHEIAT DUMINICA VIZI
TA OFICIALĂ ÎN ANGLIA, 
unde a avut convorbiri cu pre
mierul Harold Wilson. O aten
ție deosebită a fost acordată în 
timpul convorbirilor probleme
lor legate de securitatea euro
peană, precum și celor privind 
relațiile bilaterale. 

președintele Ho Și Min cu pri
lejul aniversării acordurilor de 
la Geneva.

A luat apoi cuvîntul Hoang 
Quoc Viet, membru al Prezi
diului C.C. al Frontului Patriei 
din Vietnam, care, în numele 
poporului vietnamez, a mulțu
mit popoarelor țărilor socialis
te, popoarelor din Asia. Africa 
și America Latină, tuturor po
poarelor iubitoare dc pace și 
dreptate din lume pentru spri
jinul acordat hipici poporului 
vietnamez.

Partlcioanții la miting au as
cultat, de asemenea, cuvîntul 
șefului a.i. al reprezentanței gu
vernului revoluționar provizoriu 
a Republicii Vietnamului dc 
sud în R. D. Vietnam, care a 
evocat bilanțul victoriilor popu
lației sud-vietnameze împotriva 
agresiunii americane.

In încheiere a fost adoptată o 
rezoluție în care se exprimă ho- 
tărîrca poporului vietnamez de 
a continua lupta împotriva a- 
gresiunii, de a traduce în viață 
apelul adresat po~nrului.de pre
ședintele Ho Și Min.

Guvernul revoluționar provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de sud, situîndu-se la aceste 
convorbiri pe pozițiile juste ca
re decurg din programul în 
10 puncte al F.N.E., și-a demon
strat dorința de a reglementa 
pe cale pașnică problema viet
nameză pe baza garantării 
drepturilor naționale fundamen
tale ale poporului sud-vietna- 
mez.

Poporul și guvernul revoluțio
nar provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud adresează 
mulțumiri țărilor socialiste, gu
vernelor și popoarelor tuturor 
țărilor pentru sprijinul acordat 
luptei poporului vietnamez și 
cheamă toate guvernele, orga
nizațiile și forțele progresiste 
să ceară Statelor Unite ca a- 
cestea să respecte acordurile de 
la Geneva pentru Vietnam.

re ale orașului Umuahia asu
pra căruia guvernul federal 
susține că deține un control 
ferm. Potrivit unui purtător de 
cuvint al autorităților de la La
gos, trupele federale au provo
cat biafrezilor pierderi grele în 
oameni și tehnică militară. Lup
te violente au loc și în alte sec
toare — la Aba, Ablrida și A- 
dazi. S-au înregistrat morți, ră- 

- niți și pierderi materiale de 
1 ambele părți.

Aproximativ 600 de milioane 
de telespectatori ( a cincea 
parte din populația globului) 
au urmărit duminică noaptea 
transmisiunea in direct din 
Cosmos a misiunii de aseleni
zarea modulului lunar, avîndu-î 
la bord pe cosmonauții ameri
cani, a anunțat luni la Geneva 
Uniunea europeană de radiodi
fuziune.

Imaginile transmise prin in
termediul sateliților artificiali 
ai Pămîntului, plasați pe or
bite deasupra oceanelor Pacific 
și Indian, au fost reluate de 
rețelele dc televiziune din 49 
de țâri ale lumii.

■ ■■
Tribunalul militar din Alger 

eontinuă audierea ÎN PRO
CESUL INTENTAT AUTORI
LOR TENTATIVEI DE LOVI
TURĂ MILITARĂ DE STAT 
eșuată din decembrie 1967. In 
fața instanțelor compar 192 «le 
persoane — civili și militari 
— implicați în acest complot. 
În ultimele zile au fost audiați 
foști ofițeri al armatei alge
riene care au întreținut legă
turi strinse cu ex-colonelul Ta- 
har Zbiri, unul din liderii com
plotului, Judecat in contuma
cie.

Primii pași ai omului
pe

HOUSTON 21 (Agerpres). 
20 Iul io 1969, stăpinul Terrel, 
Omul, cucerește o nouă plane
tă.

Luni dimineață la ora 4,50 
(ora Bucurcștiului), Neil Arm
strong pune piciorul pe Lună.

Totul a început cu cîteva 
ore mal înainte decît era 
stabilit. Armstrong anunță 
lumii că va ieși din mo
dul cu cinci oro mai devreme 
decît se prevăzuse. începe fil
mul istoric al coborîrii, primii 
pași pe Lună.

— Ora 1.51. N.A.S.A. anunță 
că aceste pregătiri vor dura 
două ore. Armstrong nu va 
ieși deci înainte de ora 4.

— Ora 3. Cei doi astronauți 
anunță că verificările minu
țioase impun o întîrziere.

— Ora 3.54. în sfîr.șit sînt 
gata.

— Ora 3,55 — începe depre
surizarea modulului și simultan 
presurizarea costumelor spa
țiale.

— Ora 4. Modulul lunar esto 
total depresurizat.

— Ora 4,15. Cei doi astro
nauți au terminat presuriza
rea costumelor spațiale.

— Ora 4,40 Armstrong des
chide ușa modulului și începe 
coborîrea pe Lună. *

— Ora 4,56. Armstrong pune 
piciorul sting pe Lună și de
clară : „E un pas mic pentru 
om, e un salt enorm pentru 
umanitate".

Acestea sînt primele cuvinte 
ale omului pe suprafața Lu
nii. înainte de a pune ferm- pi
ciorul pe sol. comandantul mi
siunii „Apollo-11" încearcă cu 
prudență solul pentru a-i veri
fica rezistența.

— „Piciorul nu ml se scu
fundă mai mult de un deget... 
Se pare că nu voi avea difi
cultăți la mers. Nu. absolut 
nici o dificultate pentru a mă 
deplasa", exclamă Armstrong 
ou surprindere, făcînd primii 
pași. „Am impresia că totul 
e cu mult mai ușor decît în 
timpul exercițiilor de simulare 
a gravității lunare. E foarte in
teresant. Suprafața este foarte 
pufoasă în general, dar exis
tă și locuri mai dure".

Evoluția ,Iui Armstrong, care 
se deplasează intr-adevăr cu 

. ușurință pe Lună, și monolo
gul său sînt retransmise în di
rect pe Pămînt telespectato
rilor. Oamenii pot să-1 vadă 
pe cuceritorul Lunii,, coborîqd 
cele nouă trepte ale scă
rii, punînd piciorul, tatonînd 
suprafața, dînd drumul ulti
mei trepte pe care iși ținea mi
na, făcînd primii pași, colec- 
tînd cu o lopățică specială de 
aluminiu prima mostră de sol 
lunar — „proba de contingen
ță".

Armstrong închide această 
primă mostră — puțin praf lu
nar — într-un plic de material 
plastic și o pune în buzuna
rul costumului selenar. Toate 
aceste mișcări sînt suprave
gheate de Aldrln de la înălți
mea platformei de ieșire a mo
dulului.

— Ora 5,15. Armstrong a pe
trecut deja 19 minute, singur, 
pe suprafața Lunii, 19 minute 
în timpul cărora, în nedefini
ta singurătate selenară, a făcut 
constant dovada unei perfecte 
stăpîniri de sine.

în acest moment, coechipie
rul său, Edwin Aldrin, iși face 
apariția pe suprafața Lunii.

Privirilor li se oferă o nouă 
vedere panoramică. în planul 
al doilea apare mo'dulul lunar, 
iar la orizont o linie curbă, 
netă, arată linia de demarcație 
dintre o suprafață seînteietoare 
sub razele Soarelui și negrul 
intens al universului. De ase
menea, se pot distinge urmele 
pașilor astronauților pe solul 
cenușiu al Lunii.

— Ora 5,49. „Pămîntul" a- 
nunță că președintele Nixon 
va vorbi astronauților.

„Oamenii din lumea întrea
gă, la fel ca și concetățenii 
noștri americani sînt mîndri de 
această realizare — a spus pre
ședintele. Prin acțiunea voas
tră cerul a devenit o parte a 
universului omului. Și faptul 
că ne vorbiți din Marea Liniș
tii ne însuflețește să dublăm 
eforturile pentru a aduce pa
cea și liniștea pe Pămînt. Pen
tru un singur moment dc ne
prețuit în întreaga istorie a 
omenirii toți locuitorii Pămîn
tului sînt cu adevărat unanimi 
în mîndria lor pentru ceea ce 
ați realizat și in ruga lor ca 
să vă reîntoarceți teferi pe Pă
mînt".

Armstrong i-a răspuns preșe
dintelui Statelor Unite că este 
un privilegiu și o onoare deo
sebită pentru astronauți să 
reprezinte pe Lună nu numai 
Statele Unite, ci pe oamenii 
pașnici de toate naționalitățile, 
pe oamenii care sînt interesați 
și datori să afle care vor fi 
explorările pe care le va între
prinde omul în viitor.

— Ora, 6,15. Recoltarea de 
mostre de sol lunar se termină. 
Armstrong și Aldrin au adunat 
aproximativ 28- kilograme de 
„pietre lunare".

După ce au îndeplinit această 
primă parte a misiunii lor, cei 
doi astronauți se ocupă dc in
stalarea aparatelor care vor ră- 
mîne pe Lună : seismograf  vil si 
reflectorul laser. Seismograful 
urmează să funcționeze ani de 
zile și să transmită cele mai 
mici șocuri produse în scoarța 
lunară. Informațiile transmise 

de acest seismograf vor permite 
să se stabilească dacă Luna 
este frămîntată de cutremure 
sau își datorează relieful „bom
bardamentelor" cu corpuri ve
nite din exterior. Tot seismo
graful va da informații asupra 
intcr-acțiunil forțelor gravitați
onale ale Terrei și Sclenei, va 
înregistra infimele contracții ale 
solului lunar determinate de va
riația dc temperatură și va de
termina densitatea și proprie
tățile fizice interioare alo Lunii. 
Sursa de energie a acestui sen* 
sibil seismograf o constituie ra
diațiile solare, care sînt trans
formate în energie electrică. 
Reflectorul laser este un an
samblu do 100 oglinzi prisma
tice construite din cristale dc 
cuarț menite să reflecte fasci
culele de raze laser trimise spre 
Lună din diverse puncte ale Pă- 
mîntului. Se prevede ca el să 
funcționeze timp dc 10 ani. Cu 
ajutorul său sc va determina 
cu o precizie de ordinul centi
metrilor distanța Pămînt-Lună.

După terminarea instalării 
celor două aparate, astronauții 
își continuă observațiile vizuale 
asupra terenului înconjurător. 
Armstrong semnalează existența 
in jurul modulului lunar a unor 
micj cratere pe care le com
pară’ cu „orificiile provocate de 
gloanțele unor puști cu aer 
comprimat*. Cu ajutorul unei

• Suprafața Lunii 
e pufoasă în ge
neral, dar are și 
locuri mai dure

• Misiunea a fost 
îndeplinita cu 
succes

• Modulul lunar 
s-a cuplat ou 
nava mamă

sonde tubulâre, Armstrong re
coltează o probă de sol din 
adîncime : „Sper că nu veți fi 
supărați că nu pot să împing 
sonda mai mult de 12 cm."

Prima etapă de explorare a 
Lunii se apropia de sfîrșit. 
Astronauții au început să-și 
stringă „bagajul". Ei au aban
donat pe Lună Camera de tele
viziune și uneltele de care s-au 
servit pentru a aduna mostrele 
de sol lunar pe care le-au ridi
cat ou ajutorul unei corzi în 
etajul superior al modulului 

'lunar. Pentru realizarea aces
tei „operații de încărcare", 
Aldrin, urcat pe platforma mo
dulului, a ridicat unul cîte unul 
pachetele pe care i le trimitea 
Armstrong.

Aldrin intră în interiorul 
„vulturului". După o ultimă pri
vire, Armstrong îl urmează.

— Ora 7,11. Misiunea a fost 
îndeplinită cu succes.

Cinci minute înainte ca cei 
doi astronauți să reintre în 
cabină, N.A.S.A. le transmite 
că reflectorul laser pe care toc
mai l-au instalat funcționează 
perfect.

Astronauții încep represuriza- 
rea „Vulturului" pentru cre
area condițiilor normale de pre
siune care să le permită să-și 
scoată costumele selenare de 
protecție. Această operație du
rează aproximativ o oră. Came
ra de televiziune rămasă pe 
Lună transmite ultimele imagi
ni după care este scoasă din 
funcțiune pentru a sc economisi 
bateriile de alimentare. Cîteva 
minute mai tîrziu comunicațiile 
cu Houston sînt reluate prin 
intermediul radioemițătorului 
de la bordul modulului lunar.

Cei doi exploratori lunari fac 
„curățenie" în cabină — apara
tul de fotografiat. „papucii",- 
mînușile. instalațiile auxiliare 
costumului sgațial, săculoții de 
hrană goliți, pseudoinstalațiile 
sanitare — toate acestea sînt 
aruncate. Apoi cabina modulu
lui este represurizată. Urmează 
masa și somnul binemeritat.

O
HOUSTON 21 (Agerprcs). 

Specialiștii de la Houston, care 
au studiat cu atenție deplasă
rile lui Armstrong și a lui 
Aldrin pe suprafața Lunii și 
au înregistrat reacțiile acesto
ra. au făcut două constatări 
preliminare do cel mai mare 
interes științific și tehnic. Pri
ma privește solul lunar și 
confirmă informațiile obținute 
in urma alunizării sondelor 
..Surveyor" și „Luna-9 și 13". 
Pătura superficială de rocă a- 
coporind Luna este dură și 
relativ compactă. Suprafața 
„Mării Liniștii", unde a 
lenizat modulul lunar al eom- 
plpxului spațial ..Apollo-11--, 
este plată, dur presărată cu 
bolovani mari. Stratul de pr.-.f 
meteoric este subțire dar Sc

întinde peste tot. Acest praf 
s-a depus pînă și pe costumele 
astronauților, încălțămintea lor 
albăstruie devenind cenușie. 
Cîteva roci, care se aseamănă 
cu cuarțul, descoperite de 
Armstrong, ar putea fi frag
mente de meteoriți. O dovadă 
a coeziunii solului lunar este 
faptul că jetul de gaz al mo
torului de frînare al modu
lului lunar nu a săpat nici cel 
mal mic crater pe suprafața 
Lunii la aselenizare. în gene

oral, solul lunar parc mai dur 
dorit sc presupunea.

Cea dc-a doua constatare 
care a produs surpriză specia
liștilor a fost ușurința cu caro 
astronauții s-au deplasat în 
costumele lor. Ei mergeau par
că în pas de dans, țopăind. A- 
ceasta se datorează faptului că 
forța gravității lunare este do 
șase ori mai mică decît a celei 
terestre, ceea ce face ca și 
greutatea astronauților să fio 
de șase ori-mai mică în timp 
ce forța mușchilor se păstrează. 
Astronauții au fost cuprinși 
de o stare de euforie incit, în 
mai multe rinduri, specialiștii 
de la Centrul de control din 
Houston le-au recomandat „să 
fie atenți". Se pare că pe Lună 
omul se simte, ca urmare a 
gravității scăzute, mai în „e- 
lementul său" decît în condiții 
de imponderabilitate absolută. 
Este suficient să se comparo 
aceste mișcări cu gesturile stin- 
gace și dificultățile încercate 
de către cosmonauții care au 
efectuat ieșiri în spațiu, pentru 
confirmarea acestei constatări.

O
După o odihnă binemeritată 

de aproape 11 ore în modulul 
lunar, Armstrong și Aldrin au i 
aprins, la ora 19,54 (ora Bucu- 
reștiului), motorul etajului su- | 
perior al „Vulturului*. Manevra 1 
de decolare a reușit perfect. „Ca 
frumos este totul' — a excla
mat Armstrong în momentul ri
dicării modulului. «Minunat, cu 
adevărat minunat* — a comple
tat Aldrin. „Am realizat o de
colare foarte lină* — a precizai 
Aldrin centrului de control al 
zborului de la Houston. „Intr-a
devăr, totul este perfect* — a 
yenit răspunsul de la sol.

După aproximativ șapte mi< ! 
nute, motorul a fost oprit, «Vul» I 
turul* înscriindu-se p» o orbi» ■ 
U inițială lunară avind coordo
natele f 16,5 km periluni și 87 
km In apolună. El a continuat 
«A se îndepărteze de Lună în 
spirală, îndreptîndu-se spre ca
bina de comandă condusă de 
Michael Collins în vederea re* 
cuplării. fc.

O
HOUSTON 21 (Agerpres). — 

Centrul de control de la Hous
ton a comunicat un nou pro
gram al misiunii „Apollo* pen
tru următoarele zile. Acest pro
gram este ușor modificat în 
raport cu programul inițial și 
supus el însuși unor posibile 
schimbări pe parcurs. Potrivit» 
noului program, întîlnirea din
tre „Vultur" și „Columbia" esto 
stabilită pentru 23,17 (ora Bucu- 
reștiului). La 6,57 (ora Bucureș- 
tiului) propulsorul principal al 
cabinei de comandă intră în 
funcțiune pentru a smulge tan
demul Columbia-Vultur de po 
orbita lunară și a-1 pune în miș
care în direcția Pămîntului. A- 
proape două ore mai tîrziu (ora 
8,32) austronauții urmează să 
se cufunde într-un somn adine 
de zece ore. Marți după-amiază 
la ora 18,32 astronauții vor fi 
treziți, pentru a efectua diverse 
operațiuni și a proceda — la 
20,59 — la corectarea traiecto
riei spro Pămînt.

Pentru miercuri la 2,02 (ora 
Bucureștiului) este prevăzută o 
transmisie de televiziune în cu
lori în direct. La ora 7,32, as
tronauții au din nou o perioadă 
de odihnă de zece orc, urmînd 
ca la încheierea odihnei să e- 
fectueze, dacă va fi necesar, o 
corecție a traiectoriei și apoi 
să emită din nou, la 1.02, joi, 
in culori, imagini televizate din 
Cosmos.

înainte dc a reveni pe Pă
mînt. astronauții se vor odihni 
din nou timp de 7 orc, înce- 
pînd dc la 5,32.

O
HOUSTON 21 (Agerpres). — 

După ce a urmărit timp de trei 
ore și jumătate nava-mamă, 
modulul lunar s-a cuplat cu ca 
la ora 23,37 (ora Bucureștiului). 
Cuplarea a implicat o serie de 
manevre complicate efectuate 
prin punerea în funcțiune a 
propulsoarelor. Ea a avut loc în 
timp ce cabina principală în
conjura pentru a 27-a oară Lu
na. In ultimele minute, cînd 
astronauții din cele două cabi
ne se puteau vedea, Collins a 
deplasat nava pe care o coman
da drept spre „Vultur", cu caro 
s-a cuplat.

Peste două orc mal tîrziu, 
Armstrong va pătrunde prin- 
tr-un tunel In cabina-mamă, ur
mat la 40 de minute de Aldrin. 
„Vulturul", care a fost căminul 
lor timp de 30 de ore istorice, 
va fi abandonat și nu este ex-, 
clus să sc prăbușească cîndva 
pe Lună. După ce va înconjura 
pentru a 31-a șl ultimă oară Lu
na, nava „Columbia*, punînd în 
mișcare propulsorul principal 
pentru două minute și jumă
tate urmează să părăsească or
bita lunară marți dimineața, 
la ora 6,57, pentru a se îndrep
ta spre așteptata întilnire cu 
Pămîntul.
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